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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

 البيئة الصحراوية

اخل�صائ�ص الطبيعية للبيئة
ال�صحراوية

درو�ص الوحدة
اأهداف الوحدة

فى نهاية درا�سة هذه الوحدة يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا 
على اأن:

1. ُيعرف مفهوم البيئة ال�صحراوية.

2. يحدد اخل�صائ�ص الطبيعية للبيئة ال�صحراوية.

3. يوقع على خريطة م�صر مناطق تركز ال�صكان يف البيئة 

ال�صحراوية.

4. يحدد خ�صائ�ص �صكان البيئة ال�صحراوية.

5. يعدد االأن�صطة االقت�صادية يف البيئة ال�صحراوية.

االأن�صطة  وتنوع  الطبيعية  املوارد  بني  العالقة  ي�صتنتج   .6

االقت�صادية.

بالبيئة  املرتبطة  البيانية  والر�صوم  اخلرائط  يقراأ   .7

ال�صحراوية.

8. يذكر اأهم امل�صكالت املرتبطة بالبيئة ال�صحراوية.

بالبيئة  املرتبطة  امل�صكالت  حل  يف  الدولة  جهود  9.يقدر 

ال�صحراوية.

الطبيعية  املوارد  على  احلفاظ  يف  الدولة  جهود  يقدر   .10

بالبيئة ال�صحراوية وتنميتها.

اخل�صائ�ص ال�صكانية للبيئة
ال�صحراوية

املوارد واالأن�صطة االقت�صادية فى 
البيئة ال�صحراوية

تنمية البيئة ال�صحراوية
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الوْحَدُة األولى

الدرس األول

الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية

نتعلم من هذا الدر�س
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية

الدرس األول

عزيزى التليمذ/ عزيزتى التلميذة
عرفنا فى الف�صل الدرا�صى االأول اأن بيئات م�صر متنوعة وكل بيئة حتتاج للبيئات االأخرى، كما تناولنا البيئة 
الزراعية والبيئة ال�صناعية، و�صوف نقوم فى الف�صل الدرا�صى الثانى بدرا�صة كل من البيئة ال�صحراوية والبيئة 

ال�صاحلية.
انظر اإلى ال�صورة لتتعرف املق�صود بالبيئة ال�صحراوية.

البيئة ال�صحراوية:
املناطق التى يقل فيها املطر وي�صود اجلفاف والفقر ال�صديد 
�صطحها  يغطى  ما  وغالبا  احليوان  ندرة  مع  النبات  فى 
الرمال واحل�صى وال�صخور، وتبلغ ن�صبة م�صاحتها %96 
تقريبا من جملة م�صاحة م�صر، وتوجد فى ثالث مناطق 

وهى :
- ال�صحراء الغربية

- ال�صحراء ال�صرقية
- �صبه جزيرة �صيناء

واالآن تعال معنا، عزيزى التلميذ، لنقرتب اأكرث من مناطق البيئة ال�صحراوية.

ما اخل�صائ�ص الطبيعية للبيئة ال�صحراوية فى م�صر؟
تتميز البيئة ال�صحراوية فى م�صر بتنوع اخل�صائ�ص الطبيعية على النحو التايل:

البيئة ال�صحرواية
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الدرس األول

1 - املوقع
املوقع  ا�صتنتج  ثم  اأمامك  التى  اخلريطة  الحظ  

اجلغرافى للبيئات ال�صحراوية فى م�صر

اأ : ال�صحراء الغربية
النيل والدلتا �صرًقا حتى احلدود  متتد من وادى 
البحر  �صاحل  من  ومتتد  غرًبا،  الليبية  امل�صرية 
دولة  مع  حدودنا  حتى  ال�صمال  فى  املتو�صط 

ال�صودان فى اجلنوب.
اإذ  م�صر  �صحارى  اأكرب  الغربية  ال�صحراء  تعد 

تبلغ  م�صاحتها نحو 68% من م�صاحة م�صر.

ب : ال�صحراء ال�صرقية:
الدلتا �صمااًل  الغرب و�صرق  النيل فى  ال�صرق ووادى  ال�صوي�ص فى  البحر االأحمر وخليج  تقع ما بني �صاحل 

حتى احلدود ال�صيا�صية مع ال�صودان فى اجلنوب وتبلغ م�صاحتها نحو 22% من جملة م�صاحة م�صر.
جـ : �صبه جزيرة �صيناء:

امل�صرية  العقبة واحلدود  االأحمر جنوًبا وخليج  والبحر  �صماال  املتو�صط  البحر  ما بني  �صيناء  �صبه جزيرة  تقع 
الفل�صطينية �صرقا وخليج ال�صوي�ص وقناة ال�صوي�ص غربا تبلغ م�صاحتها حوالى 6% من م�صاحة م�صر.

2 - مظاهر ال�صطح 
مظاهر ال�صطح فى ال�صحراء الغربية

اجلبال:
يوجد جبل العوينات فى جنوب غرب م�صر وهو ميتد فى م�صر وليبيا وال�صودان.

خريطة )1( توزيع البيئة ال�صحراوية فى م�صر
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس األول

اله�صاب:
نالحظ من اخلريطة )2( اأن هناك ثالث ه�صاب رئي�صة بال�صحراء الغربية هى :

وتنت�صر فوق هذه اله�صاب بع�ص الظاهرات اجلغرافية 
مثل:

اأ- املنخف�صات:مثل منخف�ص القطارة
ب- الكثبان الرملية: مثل بحر الرمال العظيم

ج - الواحات : مثل اخلارجة - الداخلة - الفرافرة 
- البحرية - �صيوة.

ه�صبة اجللف الكبري فى اجلنوبه�صبة مارماريكا فى ال�صمال اله�صبة الو�صطي

عن  م�ستواه  يقل  الأر�ض  من  جزء  هو  منخف�ص: 
م�ستوى �سطح  البحر.

بفعل  ترتاكم  الرمال  من  جتمعات   : رملية  كثبان 
الرياح.

الواحات: اأر�ض منخف�ض يقوم بها زراعة على املياه 
اجلوفية )الآبار والعيون(

خريطة )2( مظاهر ال�صطح فى ال�صحراء الغربية
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الدرس األول

مظاهر ال�صطح فى ال�صحراء ال�صرقية
اجلبال:

من  متتد  التى  االأحمر  البحر  جبال  �صال�صل  توجد 
ال�صمال الغربى اإلى اجلنوب ال�صرقى اأكرثها ارتفاعا جبل 

ال�صايب. 

اله�صاب:
تنت�صر بع�ص اله�صاب فى ال�صحراء ال�صرقية منها ه�صبة 
اجلاللة البحرية، ه�صبة اجلاللة القبلية، وه�صبة العبابدة 

التى تقطعها االأودية اجلافة واأهمها وادى العالقي.
وتختفى املنخف�صات من ال�صحراء ال�صرقية.

مظاهر ال�صطح فى �صبه جزيرة �صيناء :
مظاهر ال�صطح فى �صبه جزيرة �صيناء

فى ال�صمال فى الو�صط

اله�صاباجلبال

العجمة
مو�صى �صانت كاترين

اأعلى قمة 
جبلية فى 

م�صر

التيه

اجلدىاملغارة

�صهول �صاحلية
تظهر بها بع�ص القمم اجلبلية 

القبابية قليلة االرتفاع

العري�ص  وادى  فوقهما  ويجرى 
الذى ي�صب فى البحر املتو�صط

االأودية اجلافة : جمار مائية كانت جترى بها املياه ثم جفت

خريطة )3( مظاهر ال�صطح فى ال�صحراء ال�صرقية

فى اجلنوب
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس األول

3- املناخ فى البيئة ال�صحراوية:
فى  احلرارة  درجة  بارتفاع  ال�صحراوية  البيئة  مناخ  يت�صم   -
فى  خا�صة  ال�صتاء  ف�صل  فى  تنخف�ص  بينما  ال�صيف،  ف�صل 

الليل.
ويوؤدى  �صيول  �صكل  على  فجائية  وتكون  نادرة  االأمطار   -
ملدة  اجلافة  االأودية  بع�ص  فى  املياه  جريان  اإلى  �صقوطها 

ق�صرية.
الغربية  ال�صحراء  من  الرياح  فتهب  الربيع  ف�صل  فى  -اأما 
وتعرف  واأبريل  مار�ص  �صهرى  فى  خا�صة  باالأتربة  حمملة 
للمحا�صيل  بالن�صبة  �صارة  رياح  وهى  اخلما�صني.  برياح 

الزراعية واالإن�صان.

4- موارد املياه
توجد  و  معينة  مناطق  فى  ال�صحراوية  بالبيئة  اجلوفية  املياه  تتوافر 
عليها  احل�صول  يتم  االأر�ص  باطن  فى  جوفية  خزانات  �صكل  فى 
تلقائًيا  االأر�ص  �صطح  اإلى  ت�صل  ما  واأحيانا  االآبار،  حفر  خالل  من 
ال�صكان  وجود  فى  الرئي�صى  ال�صبب  وهى  مائية  عيون  �صكل  فى 
الزراعى  بالن�شاط  يقومون  ال�شحراوية، حيث  البيئة  بالواحات فى 

واال�صتخدامات االأخرى.

ناق�ص معلمك فى الفرق بني االآبار والعيون

اأ�صرار ال�صيول

خريطة )4( مظاهر ال�صطح فى �صبة جزيرة �صيناء

بئر فى ال�صحراء الغريبة



5- الرتبة:
قليلة  �صفراء  رملية  تربة  ال�صحراوية  البيئة  تربة 

اجلودة، فى حني تزداد جودتها فى الواحات.

واحليوانات  الطبيعية  النباتات    -  6
الربية :

اأ-النباتات الطبيعية  :
- يتميز النبات الطبيعى فى ال�صحراء باأنه من االأنواع التى تتحمل اجلفاف وذلك بطرق 

خمتلفة منها:
 مد جذوره فى الرتبة مل�صافات بعيدة للح�صول على املياه اجلوفية مثل اأ�صجار النخيل 

واأ�صجار الدوم.
 اأو تكون له اأوراق اإ�صفنجية �صميكة تخزن فيها املياه لفرتة طويلة مثل ال�صبار

 اأو تكون له اأوراق اإبرية مثل النباتات ال�صوكية التى تقاوم ارتفاع احلرارة واجلفاف.
الواحات  فى  اأو  االأودية،  مناطق  فى  يرتكز  ولكن  بتبعرثه  الطبيعى  النبات  ويتميز 
ال�شحراوية حيث م�شادر املياه، اأو فى مناطق ال�شهول القريبة من ال�شواحل حيث ت�شقط 

بع�ص االأمطار.
ب -احليوانات الربية:

هى من االأنواع التى تتحمل اجلفاف والبيئة القا�صية، مثل الغزالن ، 
اجلمال واالأرانب الربية والثعالب.

توجه اإلى كتاب االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�ص.

الدرس األول

الف�سل الدرا�سى الثانىالدرا�سات االجتماعية8

نبات ال�صبار

اجلمل

الوْحَدُة األولى



9دار النمر للطباعة

الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى

الدرس الثانىالدرس األول
الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية

الوْحَدُة األولى

 قيمة الهوية الثقافية

نتعلم من هذا الدر�س

 �صكل بيانى لعدد �صكان حمافظات احلدود
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الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية

يرتكز �صكان البيئة ال�صحراوية فى

مناطق التعدين 
وا�صتخراج البرتول

مناطق الرعى حيث 
الع�صب واملاء

الواحات للعمل بالزراعة 
اعتمادا على املياه اجلوفية 

رغم اأن البيئة ال�صحراوية ت�صغل معظم م�صاحة م�صر اإال اأن 
ن�صبة ال�صكان بها قليلة ويعي�ص فيها �صكان البيئة ال�صحراوية  

بخم�ص حمافظات تعرف مبحافظات احلدود.
الحظ الر�صم البيانى الذى اأمامك وتعرف اأكرث  حمافظات 

احلدود �صكاًنا. ثم ناق�ص مع معلمك ال�صبب.

لكن هل تعلم عزيزى التلميذ اأين يرتكز �صكان البيئة 
ال�صحراوية داخل تلك املحافظات؟

يتميز �صكان البيئة ال�صحراوية بخ�صائ�ص متيزهم عن غريهم من �صكان بيئات م�صر وتتمثل يف:
اخل�صائ�ص االجتماعية

تتمثل اخل�صائ�ص االجتماعية بالبيئة ال�صحراوية يف:
1- حجم االأ�صرة عادة ما يزيد على خم�صة اأفراد.

2- الرتابط االأ�صرى بني اأفراد االأ�صرة والتزاوج بني االأقارب.
3 - احلفاظ على التقاليد والرتاث القدمي فى عادات الزواج.

4  - الزواج املبكر.

�سكل )1( عدد �سكان حمافظات احلدود

الدرس الثانى

اخل�صائ�ص التعليميةاخل�صائ�ص االجتماعية

البدو من البيئة ال�صحرواية

بعمل  واالإح�صاء  للتعبئة  املركزى  اجلهاز  يقوم 
واملن�صاآت  واالإ�صكان  لل�صكان  العام  التعداد 
 10 كل  دورى  ب�صكل  ويتم  املحافظات  بجميع 

�صنوات ويعد تعداد 2006م اآخر التعدادات
وت�صتخدم بيانات التعداد فى و�صع خطط التنمية 

لكل البيئات امل�صرية.
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثانى
5 - احرتام املجال�ص العرفية التى يراأ�صها �صيخ القبيلة.

6 - اإكرام ال�صيف.
7 - عمل االأطفال فى الرعى والزراعة

8 - العالج بو�صائل بدائية مما يوؤدى لزيادة الوفيات خا�صة بني االأطفال.
9 - تكوين عالقات طيبة مع �صكان البيئات االأخري.

 عزيزى التلميذ :
حدد اأى العادات ال�صابقة اإيجابى وايها �صلبى :

جهود الدولة لتعديل بع�ص العادات ال�صلبية وذلك من خالل :

2- اإقامة امل�صت�صفيات وتوفري الرعاية ال�صحية. 1- التوعية بعدم عمالة االأطفال والزواج املبكر. 
اخل�صائ�ص التعليمية:

جلهود  نتيجة  تدريجى  ب�صكل  تقل  بداأت  الن�صبة  هذه  اأن  اإال  ال�صحراوية  املحافظات  فى  االأمية  ن�صبة  ترتفع 
الدولة فى مواجهة م�صكالت التعليم بالبيئة ال�صحراوية.

جهود الدولة حلل م�صكالت التعليم:

من  كثري  ووجود  التعليم  ن�صبة  زيادة  اإلى  اأدى  مما  واملعاهد  الكليات  وبع�ص  املدار�ص  من  العديد  اأقامت   -  
املهند�صون واالأطباء واأ�صاتذة اجلامعات من البيئة ال�صحراوية يعملون فى خدمة املجتمع.

اخل�صائ�ص االقت�صادية
2- انخفا�ص م�صتوى معي�صة ال�صكان. 1- يعمل معظم ال�صكان بحرفتى الرعي والزراعة.  

وقد اأدت قلة املوارد الطبيعية فى البيئة ال�صحراوية اإلى ظهور عديد من امل�صكالت االقت�صادية منها:
اآ  - نق�ص الغذاء.

ب  - االعتماد على البيئات االأخرى ل�صد حاجاتهم وذلك عن طريق التجارة فيما بينهم.
جـ  - الهجرة اإلى البيئات االأخرى.

جهود الدولة حلل امل�صكالت االقت�صادية:

1- تعمري ال�صحراء وا�صت�صالح االأرا�صى مما ي�صاعد على زيادة الغذاء وزيادة التبادل التجارى مع البيئات االأخرى.
2- االهتمام بامل�صروعات ال�صياحية بت�صجيع امل�صتثمرين على اإن�صاء املنتجعات والفنادق.

3- ت�صجيع �صياحة ال�صفاري.
توجه اإلى االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�ص.
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الدرس الثالث

الموارد واألنشطة االقتصادية فى  البيئة الصحراوية

نتعلم من هذا الدر�س
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثالث

الموارد واألنشطة االقتصادية فى  البيئة الصحراوية

تعرفنا فى الدر�ص ال�صابق اأهم اخل�صائ�ص االجتماعية والتعليمية واالقت�صادية ل�صكان البيئة ال�صحراوية ون�صري 
هنا اإلى اأن �صكان هذه البيئة ميار�صون عديد من االأن�صطة االقت�صادية واالأعمال، فهل تعلم �صيئا عنها؟

تعال مًعا لنتعرفها:
االأن�صطة االقت�صادية فى البيئة ال�صحراوية:

تتنوع االأن�صطة االقت�صادية فى البيئة ال�صحراوية لتنوع مواردها الطبيعية اقراأ اخلريطة املعرفية التالية وتعرف 
اأهم هذه االأن�صطة.

1- الرعي:
البيئة  �شكان  بع�ض  به  يقوم  ن�شاط 
ال�شحراوية حيث ينتقلون فيه من مكان 

الآخر بحثا عن املاء والع�صب.

قبيلة  احلرفة  بهذه  تقوم  التى  القبائل  ومن 
اأوالد  على فى حمافظة مطروح بال�صحراء 
ال�صرقية  بال�صحراء  العبابدة  وقبائل  الغربية 

وكذلك بع�ص القبائل فى �صيناء.
املاعز  الرعي:  حيوانات  اأهم  من 
اللحوم  توفر  التى   واالإبل  واالأغنام 

واالألبان واجللود وال�صوف.

2- الزراعة:
توجد الزراعة فى الواحات »�صيوة والبحرية، 
الحظ  والفرافرة«  والداخلة،  واخلارجة، 

موقع هذه الواحات   على اخلريطة )5(.

اأهم االأن�صطة االإقت�صادية فى البيئة ال�صحراوية

خريطة )5( االأرا�صى الزراعية بال�صحراء الغربية
جمهورية
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الدرس الثالث

اأهم املحا�صيل الزراعية: احلبوب الغذائية مثل القمح وال�صعري، 
وهى مهمة ل�صد حاجة ال�صكان الغذائية، ونباتات �صجرية مثل اأ�صجار 

النخيل والزيتون وامل�صم�ص باالإ�صافة اإلى النباتات الطبية.

3- ال�صناعات احلرفية:
ترتبط ال�صناعات احلرفية فى البيئة ال�صحراوية بتوافر املوارد 
تقوم  والتى  التمور  حفظ  �صناعة  ومنها  لل�صناعات  الالزمة 
و�صناعة  العاملة.  االأيدى  ووفرة  النخيل  اأ�صجار  كرثة  ب�صبب 
ال�صجاد اليدوى والتى تقوم اعتماًدا على وفرة �صوف االأغنام 

ووبر االإبل .
4- التعدين وا�صتخراج البرتول
يعمل عدد كبري من ال�صكان فى حرفة 

التعدين وا�صتخراج البرتول.
وقد ا�صتقر عدد كبري منهم فى املراكز 
التعدين  مناطق  من  القريبة  العمرانية 

وحقول البرتول.
الحظ  اخلريطة وتعرف مناطق انت�صار 
البيئة  فى  والبرتول  املعدنية  املوارد 

ال�صحراوية فى م�صر.

�صناعة ال�صجاد اليدوى

البرتول والغاز الطبيعى

خريطة )6( املوارد املعدنية و الطاقة فى م�صر
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثالث

الوْحَدُة األولى

توزيع املوارد املعدنية والبرتول فى البيئة ال�صحراوية

احلديد: فى اجلديدة 
بالواحات البحرية

الفو�صفات: فى 
اأبوطرطور بالواحات 

اخلارجة

املنجنيز: فى اأم 
بجمة ب�صيناء

الذهب: فى مناجم 
ال�صكرى بال�صحراء 

ال�صرقية

البرتول والغاز الطبيعى: 
فى �صيناء على �صواحل 

خليج ال�صوي�ص وفى 
�صمال ال�صحراء الغربية.

البيئة  تتميز  حيث  ال�شحراوية  البيئة  فى  املهمة  االقت�شادية  االأن�شطة  من  ال�شياحة  تعد  ال�صياحة:   -5
ال�صحراوية مبا يلى :

فندق بالواحات البحريةدير االأنبا اأنطونيو�صال�صحراء البي�صاء بالفرافرةالكب�ص اجلبلى

مثل فنادقمثل ال�صحراء
الواحات البحرية.البي�صاء بالفرافرة.

توجه اإلى  االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�ص
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الدرس الرابع

تنمية البيئة الصحراوية

نتعلم من هذا الدر�س

اأهمية املياه العذبة فى البيئة 
ال�سحراوية

وتنمية  ال�ستهالك  تر�سيد 
املوارد
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

تنمية البيئة الصحراوية

تتعدد امل�صكالت البيئية ومنها

الدرس الرابع

تعرفنا فى الدر�ص الثانى من هذه الوحدة بع�ص امل�صكالت التى يعانى منها �صكان البيئة ال�صحراوية وجهود 
الدولة فى حلها. لكن عزيزى التلميذ هل تعرف ما امل�صكالت البيئية التى تواجه البيئة ال�صحراوية.

حركة الرمال على االأرا�صى الزراعية
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اإن املياه العذبة فى البيئة 
ال�صحراوية نادرة لذلك يجب 

املحافظة عليها وح�صن ا�صتغاللها 
مبا ي�صمن حق االأجيال القادمة 

معها

اهتمت الدولة باإقامة العديد من م�صروعات التنمية 
فى البيئة ال�صحراوية، ومنها:

1 - ا�صت�صالح االأرا�صي يف البيئة ال�صحراوية.
2 - حفر االآبار االآلية العميقة يف مناطق اال�صت�صالح 

مثل م�صروع �صرق العوينات.
3 - اإن�صاء �صبكة من الطرق لت�صهيل حركة التجارة 

ونقل الركاب لربط ال�صحراء بالوادي والدلتا.
4 - االهتمام باملحميات الطبيعية مثل  حممية ال�صحراء 

البي�صاء بالوادى اجلديد وحممية راأ�ص حممد مبحافظة جنوب 
�صيناء.

تعرف موقعهما من اخلريطة ثم ا�صتنتج اأ�صماء حمميات 
اأخرى.

5 - اإقامة م�صروع ا�صتزراع الكثبان الرملية جنوب واحة 
�صيوة وفى مناطق كثرية من ال�صحارى لتثبيت الرمال ومراقبة 

حركتها على الطرق.
6 - اإن�صاء �صدود على االأودية التى تتعر�ص لل�صيول وفقًا الأ�ص�ص علمية حلجز املياه واالإ�صتفادة منها بداًل من 

اإهدارها، مثل �صد الروافعة على وادى العري�ص.

ا�صتزراع الكثبان الرملية  : 
م�صروع يقوم على زراعة نباتات 
كال�صي�صل وريها بالتنقيط فتوؤدى 

اإلى تثبيت حركة الرمال

توجه اإلى االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات 
على الدر�ص

الدرس الرابع

اأو  املياه  اأو  االأر�ص  من  حمدودة  م�صاحة  هى 
ال�صاحلية تتميز بوجود كائنات  املناطق  بع�ص 
حية )طيور - حيوانات -نباتات ... اإلخ( لها 

قيمة ثقافية تقوم الدولة بحمايتها.

خريطة )7( املحميات الطبيعية فى م�صر
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة
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الدرس األول

الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية

نتعلم من هذا الدر�س

مفهوم البيئة ال�ساحلية
خ�سائ�ص الطبيعية للبيئة ال�ساحلية

 •   بحرية الربدويل 

ال�ساحلية  البحريات   - �ساحلية  بيئة 
 - الأر�سى  الراأ�ص   - خليج   - بوغاز 

�سعاب مرجانية - �سرم
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

اأواًل: املق�سود بالبيئة ال�ساحلية

ثانيا: اخل�سائ�ص الطبيعية للبيئة ال�ساحلية فى م�سر

الدرس األول

الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية

على  البحريات  من  عدد  وامتداد  مهمني،  بحرين  على  متميز  مبوقع  م�سر  احلبيب  وطننا  خ�ص  قد  اهلل  اإن 
�سواحلها ال�سمالية فيها خريات كثرية، عا�ص النا�ص بجوارها وعمروا �سواحلها، واعتمدوا على ثروات البحر 
فى معي�ستهم وجتارتهم واأعمالهم، فعرفت حياتهم بـ»حياة البحر« و�سميت بيئتهم البيئة ال�ساحلية، عزيزى 

التلميذ اإذا جائتك الفر�سة لزيارة اإحدى مناطقها و�سواحلها ماذا تتوقع اأن ت�ساهد هناك..

يرتبط وجود البيئة ال�ساحلية بالبحار وامل�سطحات املائية الكبرية،  فهل تعرف اأين توجد البيئة ال�ساحلية فى 
م�سر؟

تتاأثر به ب�سكل كبري فى مناخها واأعمال �سكانها  اأو املحيط، والتى  البحر  التى تطل على  املناطق  توجد فى 
اأو اله�ساب من  اأو ي�سيق تبعا لقرتاب اجلبال  اأي�سا فى �سكل �سريط �سهلى قد يت�سع  وعاداتهم، وهى تبدو 

البحر اأو البعد  عنه.

البيئة ال�ساحلية:

1 - املوقع :

تق�سم اخل�سائ�ص الطبيعية للبيئة ال�ساحلية فى م�سر اإيل:

النباتات الطبيعية املناخمظاهر ال�سطحاملوقع
واحليوانات الربية
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نالحظ من اخلريطة ال�سابقة اأن:
البيئة ال�ساحلية متتد علي: 

- �سواحل البحر املتو�سط فى ال�سمال.
- البحر الأحمر وخليجى ال�سوي�ص والعقبة فى ال�سرق.

وميكن تو�سيح ذلك فى ال�سكل التالى :

خريطة )8( مناطق البيئة ال�ساحلية فى م�سر

جمهورية

الدرس األول
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس األول

للمزيد من املعلومات عن اأهم املدن ال�ساحلية على �سواحل البحرين الأحمر واملتو�سط ا�ستعن باخلريطة )8( 
والأطل�ص.

اأ- ال�سهول ال�ساحلية
اأر�ص �سبه م�ستوية ال�سطح متتد من خط ال�ساحل اإلى م�سافات داخل الياب�ص وتنق�سم ال�سهول ال�ساحلية 

فى م�سر اإلى:

2 - مظاهر ال�سطح:
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ال�سهول ال�ساحلية املطلة على خليج ال�سوي�ص

ال�سهول ال�ساحلية املطلة على البحر املتو�سط

الدرس األول
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس األول

اجلزر  هذه  اأهم  اأن  ال�سابقة  اخلريطة  من  نالحظ 
جزيرة �سدوان وجزيرة تريان.

خريطة )9( بع�ص اجلزر ال�ساحلية عند مدخل خليج ال�سوي�ص

جـ: البحريات :
املتو�سط عديد  للبحر  ال�ساحلية  البيئة  تنت�سر فى 
 )10( اخلريطة  واقراأ  لحظ  البحريات،  من 

وتعرف اأ�سماء البحريات

باآ�ستخدام الأطل�ص ابحث عن اأ�سماء جزر اأخرى 
يف البحر الأحمر و�شجلها فى كرا�شة الن�شاط

فى  الربدويل  بحرية  تقع 
وتعد  ل�سيناء  ال�سمالى  ال�ساحل  منت�سف 

اأقل بحريات م�سر ال�سمالية تلوًثا لعدم وجود مياه 
�سرف زراعى اأو �سناعى اأو �سحى فيها.

البحر  �سواحل  من  بالقرب  ال�ساحلية  اجلزر  تنت�سر 
ال�سوي�ص،  خليج  مدخل  عند  خا�سة  الأحمر 
وي�ستخدمها ال�سكان كمراكز لل�سيد من البحر واأي�سا 

فى ال�سياحة.
لحظ خريطة )9( لتتعرفها

من  اجلزيرة:م�ساحة 
املياه  بها  حتيط  الياب�ص 

من جميع اجلهات.



الف�سل الدرا�سى الثانىالدرا�سات االإجتماعية26

خريطة )10( البحريات ال�ساحلية على طول �ساحل البحر املتو�سط

ء - اخللجان والروؤو�ص الأر�سية :
يتميز �ساحل البحر املتو�سط بوجود عديد من اخللجان 
يتميز  كما  العرب،  خليج  اأبوقري،  خليج  مثل  املت�سعة 
راأ�ص  مثل  الأر�سية  الروؤو�ص  من  عدد  بوجود  اأي�سا 

احلكمة.

خريطة )11( بع�ص اخللجان والروؤو�ص الأر�سية على ال�ساحل ال�سمالى الغربى مل�سر

لحظ اخلريطة التالية لتتعرف على مواقع  خلجان وروؤو�ص اأر�سية اآخرى بال�ساحل ال�سمالى الغربى.

خليج: توغل مياه البحر فى الياب�ص، وحتيط به 
الأر�ص من ثالث جهات . 

داخل  الياب�ص  من  اأر�سى  امتداد  اأر�سي:  راأ�ص 
البحر.

الدرس األول
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

خريطة )12( بع�ص اخللجان والروؤو�ص الأر�سية وال�سروم 
على �ساحل البحر الأحمر

ال�سعاب املرجانية

العديد  بها  تتواجد  الأحمر  البحر  ل�سواحل  بالن�سبة  اأما 
من اخللجان وال�سروم والتى اأن�سئ عليها عديد من املوانئ 
الأر�سية  الروؤو�ص  وتقل  ونويبع  ال�سيخ  �سرم  مثل  املهمة 

على طول �سواحل البحر الأحمر .

هـ - ال�سعاب املرجانية :
تنت�سر ال�سعاب املرجانية فى مناطق متفرقة باملياه ال�سحلة 
ودفء  مياهه،  ل�سفاء  نظًرا  الأحمر،  البحر  ل�ساحل 
حرارته، وهدوء حركة املياه فيه،و تتميز مبناظرها واألوانها 
�ستى  من  ال�سياحى  للجذب  مهًما  عاماًل  ومتثل  اخلالبة، 

اأنحاء العامل.

الدرس األول

الياب�ص  فى  متعمق  �سيق  مدخل  ذو  خليج  �سرم: 
ويرتبط مب�سب وادى جاف..

جمهورية
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3- املناخ بالبيئة ال�ساحلية:
احلرارة : متتاز البيئة ال�ساحلية فى م�سر ب�سفة عامة بحرارة معتدلة طوال العام، حيث يلعب البحر دوًرا مهما 

فى تلطيف درجة حرارة اجلو معظم ف�سول ال�سنة، واإن مالت اإلى الرتفاع �سيفا.

الرياح والأمطار: 
هادئة  برياح  العام  طوال  ال�ساحلية  البيئة  مناطق  متتاز 

تلطف اجلو خا�سة فى ف�سل ال�سيف.
للبحر  ال�ساحلية  املناطق  تتعر�ص  ال�ستاء  ف�سل  وفى 
املتو�سط لرياح �سديدة تت�سبب فى تقلب اجلو مبا يعرف 

بالنوة، والتى ت�ستمر لعدة اأيام متوا�سلة.
املناطق  على  النوات  تاأثري  وا�ستنتج  التالى  اخلرب  اقراأ 

ال�ساحلية.
مما  املتو�سط  البحر  �ساحل  طول  على  الأمطار  ت�سقط 
ب�سمال   خمتلفة  مناطق  فى  الزراعة  قيام  على  ي�ساعد 

�سيناء وال�ساحل ال�سمالى الغربى مل�سر.
ال�ساحلية  البيئة  مناطق  متتاز  العك�ص من ذلك  وعلى 

للبحر الأحمر بندرة الأمطار واأحيانا ت�سقط الأمطار 
ب�سدة وت�سبب ما يعرف بال�سيول وينتج عنها دمار 

كبري للطرق واملن�ساآت.

الأمطار ال�ساقطة على اإحدى املدن ال�ساحلية للبحر املتو�سط �ستاءًا

الدرس األول
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

واحليوانات  الطبيعية  النباتات   -  4
الربية:

�ساحل البحر املتو�سط

)اأ( النباتات الطبيعية :

طبيعية  مراعى  تعد  »التى  والأع�ساب  احل�سائ�ص  فى  تتمثل 
للحيوانات مثل الأغنام واملاعز« بجانب اأ�سجار مثل الزيتون 

واللوز.

)ب( احليوانات الربية :
 يوجد بع�ص احليوانات الربية مثل الغزلن والثعالب الربية على طول هذا ال�ساحل.

�ساحل البحر الأحمر 

)اأ( النباتات الطبيعية  :
تتمثل فى �سجريات املاجنروف التى تنمو فى املناطق الطينية، والغرقد وال�سمار.

)ب( احليوانات الربية :
من احليوانات التى تعي�ص فيها القط الربى والقليل جدا من الغزلن.

الدرس األول

اأ�سجار املاجنروف على �ساحل البحر الأحمر

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�ص
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الدرس الثانى

الخصائص السكانية للبيئة الساحلية

نتعلم من هذا الدر�س

خ�سائ�ص �سكان البيئة ال�ساحلية
)الجتماعية  - التعليمية - القت�سادية(

م�سكالت �سكان البيئة ال�ساحلية وجهود 
الدولة فى حلها

خ�سائ�ص ال�سكان
بع�ص املوانئ
الحتفالت

تلوث البيئة ال�ساحلية
 ال�سناعة فى البيئة ال�ساحلية
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الخصائص السكانية للبيئة الساحلية

اأن بلدنا احلبيبة م�سر تتمتع ببيئة �ساحلية متميزة، متتد على طول �سواحل البحر  تعرفنا فى الدر�ص ال�سابق 
الأحمر والبحر املتو�سط، هل تعلم اأن �سكان البيئة ال�ساحلية يرتكزون فى املدن ال�ساحلية ومراكز العمران 
املختلفة، ويعي�ص ال�سكان داخل اإحدى ع�سرة حمافظة �ساحلية ويوجد بهذه املحافظات بع�ص املدن املليونية 

كالإ�سكندرية.

فى  م�سر  �سكان  من  كبرية  ن�سبة  ترتكز 
املحافظات ال�ساحلية وذلك لعدة اأ�سباب:

1- وجود املوارد الغذائية واملواد اخلام التى 
هى اأ�سا�ص التنمية القت�سادية.

2- املنطقة ال�ساحلية جماًل حيويا للنقل البحرى والتجارة.
البيئية املهمة، التى تعترب مق�سًدا  3- توافر املناظر الطبيعية 

اأ�سا�سًيا للرتويح واجلذب ال�سياحي.

الإ�سكندرية مبناظرها الطبيعية اخلالبة

ميناء ال�سخنة

الدرس الثانى

اجتاه الشمال

خريطة )13( املحافظات ال�ساحلية
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حرف البيئة ال�ساحلية

احتفالت البيئة ال�ساحلية

اخل�سائ�ص االجتماعية ل�سكان البيئة ال�ساحلية:
 للبحر اأثًرا كبرًيا فى عادات وخ�سائ�ص �سكان البيئة ال�ساحلية.

وتتمثل اخل�سائ�ص فى:

اأوًل: العادات الإيجابية ومنها
اإلى  ال�ساحلية حتتاج  البيئة  اأعمال  لأن  العمل فى جماعة، وذلك   -1

التعاون، مثل ال�سيد وال�سحن وتفريغ ال�سفن.
مواجهة  فى  وال�سجاعة  املخاطرة  حب  على  ال�سكان  البحر  طبع   -2

الأخطار.
3- م�ساركة املراأة للرجل بن�سيب وافر فى معظم الأعمال نتيجة لأن 

الرجال يق�سون معظم اأوقاتهم فى الأعمال املرتبطة بالبحر.
4- لهم عديد من الحتفالت اخلا�سة بهم، مثل الحتفال مب�سابقات 

ال�سيد واملهرجانات ال�ساحلية واألعاب ال�ساطئ.
5- انفتاح �سكان البيئة ال�ساحلية على العامل اخلارجي.

ثانًيا: العادات ال�سلبية ومنها:
اإلى جانب هذه العادات الإيجابية توجد بع�ص العادات ال�سلبية:

1- الهجرة غري ال�سرعية.
2- �سرف املخلفات املنزلية وال�سناعية فى البحر.

3- ال�سيد غري القانوين.

الدرس الثانى

خ�سائ�ص �سكان البيئة ال�ساحلية:
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 اخل�سائ�ص التعليمية:
ترتفع ن�سبة التعليم بني �سكان البيئة ال�ساحلية خا�سة تعليم البنات ، و زيادة عدد املدرا�ص بها.

اخل�سائ�ص االقت�سادية:
يعمل العديد من �سكان البيئة ال�ساحلية بالتجارة وال�سيد وال�سناعة، كما يعمل بع�ص ال�سكان بالزراعة فى 

�سمال الدلتا على ال�سواحل ال�سمالية.
بالأن�سطة  للعمل  الزراعية  اأو  ال�سحراوية  البيئة  من  ال�ساحلية  املدن  نحو  الداخلية  الهجرة  تيارات  تتجه 

القت�سادية مثل :
- هجرة �سكان واحة �سيوة لال�ستقرار فى مدينة مر�سى مطروح.

- هجرة بع�ص �سكان الوجهني القبلى والبحرى اإلى مدينة ال�سكندرية والغردقة و�سرم ال�سيخ وال�سوي�ص.

م�سكالت ال�سكان فى البيئة ال�ساحلية:
1- الزدحام ال�سكانى.

من  كثري  انت�سار  اإلى  اأدى  الذى  البيئى  التلوث   -2
الأمرا�ص.

جهود الدولة:
قامت الدولة بجهود متعددة منها:

العرب  برج  مدينة  مثل  جديدة  مدن  اإن�ساء   -1
اجلديدة.

2- مد الطرق والكباري.
3- اإن�ساء م�سانع جديدة

التلوث فى املدن ال�ساحلية

اأحد امل�سانع فى برج العرب اجلديدة

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�ص

الدرس الثانى
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الدرس الثالث

الموارد واألنشطة االقتصادية فى البيئة الساحلية

نتعلم من هذا الدر�س

ال�ساحلية  البيئة  فى  الطبيعية  املوارد  نوع 
�ساعد على تنوع اأن�سطة ال�سكان

الدولة  وجهود  ال�ساحلية  البيئة  م�سكالت 
فى حلها
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والغاز  البرتول  ا�ستخراج   -2
الطبيعي:

البرتول  با�ستخراج  ال�ساحلية  البيئة  تتميز 
البرتول  اأهم حقول  الطبيعي، ومن  والغاز 
ومرجان«  بالعيم  حقول:  البيئة  هذه  فى 
ومن اأمثلة حقول الغاز الطبيعي: اأبوما�سى 

فى �سمال الدلتا« خريطة )14(.

3- الرعي:
تنت�سر مراعى الأغنام واملاعز والإبل فى املناطق ال�ساحلية خا�سة ال�ساحل 
ال�شمايل، فى �شاحل مريوط بني الإ�سكندرية وال�سلوم، وكذلك �سمال 

�سيناء. 
4- الزراعة:

ال�ساحل  املنت�سرة على طول  الزيتون  باأ�سجار  توجد مناطق كثرية مزروعة 
الزيتون،  زيت  اأنواع  اأجود  منها  وي�ستخرج  �سيناء،  و�سمال  ال�سمالى 
بالإ�سافة اإلى مزارع الفاكهة خا�سة التني، ومزارع املوالح وحما�سيل احلقل 

كال�سعري. 
5- ال�سياحة:

مثل  بال�سياحة،  املرتبطة  الأن�سطة  فى  ال�ساحلية  البيئة  �سكان  بع�ص  يعمل 
والأحمر  املتو�سط  البحر  �ساحلى  على  الفندقية  والأعمال  ال�سياح  ا�ستقبال 
والتى ت�ستغل كم�سايف وم�سات جتذب ال�سائحني من خمتلف بلدان العامل، 
كما تعد من مناطق الرتويح الرئي�سية للم�سريني وتعد ال�سياحة اأحد م�سادر 

الدخل القومي.

خريطة )14( حلقول البرتول والغاز الطبيعى

رعى الأغنام فى البيئة ال�ساحلية

الدرس الثالث

اأ�سجار الربتقال

بع�ص امل�سايف على ال�سواطئ امل�سرية
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6- التجارة والنقل البحري:
الب�سائع  نقل  عمليات  اإلى  بالإ�سافة  املوانئ  فى  ال�سفن  وتفريغ  �سحن  عمليات  فى  ال�سكان  بع�ص  يعمل 

وامل�سافرين عن طريق البحر.

7- ال�سناعة:
حيث يعمل ال�سكان فى عديد من ال�سناعات املختلفة منها: �سناعة الغزل والن�سيج و�سناعة احلديد وال�سلب،  

ا�ستخراج البرتول والغاز الطبيعي، بالإ�سافة اإلى �سناعة ال�سفن.

الدرس الثالث

ال�سرف املبا�سر فى البحر

البحر  فى  والزراعى  وال�سناعى  ال�سحى  ال�سرف  اإلقاء   -  1

والبحريات ال�ساحلية.

2 - التلوث الناجت عن حركة �سفن ال�سحن ونقل البرتول.

ويوؤثر هذا التلوث على الأ�سماك وبالتالى على �سحة الإن�سان.

حركة ال�سفن والبقع  الزيتية فى البحر الأحمر
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م�سدات اأمواج  حلماية ال�سواطئ

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�ص.

الدرس الثالث

اإلقاء
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بناء الدولة الحديثة وأحداث
من التاريخ المصري الحديث والمعاصر
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الدرس األول

)محمد على( )1805 - 1848م(

يعطى فكرة موجزة عن �أهم �أعمال )حممد على( با�شا.
يتعرف نظام �الحتكار فى ظل حكم )حممد على( با�شا.

يو�شح مظاهر �الإ�شالح �ملختلفة فى ظل حكم )حممد على( با�شا.
يو�شح �شيا�شة )حممد على( �خلارجية.

يحدد على خريطة للعامل �لقدمي �أهم �حلروب �لتى خا�شها)حممد على(با�شا.
يقدر دور )حممد على( فى بناء م�شر �حلديثة.

يقدر �أهمية �لوحدة �لعربية

فى نهاية هذ� �لدر�س يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادر� على �أن:


















حكومة مركزية
نظام �الحتكار

�أهمية �لتنظيمات �الإد�رية مل�شر فى ع�شر )حممد علي(
دور �لنه�شة �القت�شادية و�لعمر�نية فى تقدم �الأمم و�ل�شعوب.

�لتعليم و�لثقافة �أ�شا�س للحاق بركب �لدول �ملتقدمة.

)حممد على( با�شا
�إبر�هيم با�شا
عبا�س �الأول

�شعيد با�شا
فرديناند دلي�شب�س

�إ�شماعيل با�شا
توفيق با�شا



نتعلم من هذا الدر�س
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محمد على )1805 - 1848م(

الدرس األول

�جلي�س و�لبحرية�لتعليم و�لثقافة�لعمر�ن و�لعمارة�ل�شيا�شة �القت�شادية�لتنظيم �الإد�رى

بعد �أن تولى )حممد علي( �حلكم �أخذ ير�شم �شيا�شة م�شر �لد�خلية 
وخا�شة  �الأوربي  �لن�شق  على  �حلديثة  م�شر  ليبنى  و�خلارجية، 

�لفرن�شى 

�هتم )حممد علي( بتنظيم �الإد�رة مبا يكفل له �ل�شيطرة �لكاملة على �لبالد، فق�شم �لبالد �إلى �شبع مديريات، 
يتبع كل مديرية عدد من �ملر�كز تنق�شم �إلى عدة �أق�شام ت�شم عدة قري، وعلى ر�أ�س هذ� �لنظام �الإد�رى �حلكومة 

�ملركزية ومقرها �لقاهرة، حيث ت�شدر جميع �الأو�مر، كما �أن�شاأ )حممد على( عدة جمال�س 
ودو�وين لتعاونه فى خمتلف �شئون �حلكم، منها �لديو�ن �لعالى ومقره �لقلعة.

�هتم )حممد علي( فى �شيا�شته �القت�شادية باالكتفاء �لذ�تي، وزيادة مو�رد �لدولة، و�العتماد على �أن تكون 
�شادر�ت م�شر �أكرث من و�ردتها، حتى يحقق �ال�شتقالل �ل�شيا�شى مل�شر، كما طبق نظام �الحتكار �أى �إ�شر�ف 

�لدولة على م�شادر �القت�شاد �مل�شري.

�مل�شرى  �لقطن  �أ�شبح  �لقطن، حتى  �أنو�عا جديدة من  و�أدخل  �لزر�عة،  بتنمية وتطوير  �هتم )حممد علي( 
مناف�ًشا لالأقطان �لعاملية، و�أ�شا�س ثروة م�شر �لزر�عية، كما �هتم بغر�س �أ�شجار �لتوت لرتبية دودة �لقز،

م�شر  بناء  على  علي(  )حممد  حر�س  �أ�شاب 
�حلديثة على �لن�شق �الأوربى.

حممد على
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الدرس األول

3- العمران والعمارة:
�هتم )حممد علي( بالعمر�ن و�لعمارة وظهر ذلك و��شًحا 

فى تنمية �ملدن و�لقرى وتطويرها و�أن�شئ عديد من �لق�شور 

و�لدفرتخانة  على(  )حممد  وم�شجد  �جلوهرة  ق�شر  مثل 

بالقلعة وهى د�ر �ملحفوظات �الآن.

جانب  �إلى  �ل�شكر  وق�شب  �لزيتون  �أ�شجار  وزر�عة   
�خل�شر�و�ت و�لفو�كه  و�لنخيل، باالإ�شافة �إلى �حلبوب 

�لغذ�ئية.
ب�شق  �هتم  كما  �لرى  مب�شروعات  كذلك  على(  )حممد  و�هتم 
�لنيل  �جل�شور على  و�إن�شاء  �ملحمودية  و�لقنو�ت كرتعة  �لرتع 

ولعل �أهم هذه �مل�شروعات م�شروع »�لقناطر �خلريية«.

�خلام  �ملو�د  على  تعتمد  �شناعات  علي(  )حممد  �أقام 
�ألو�ح  فى م�شر، مثل م�شانع �لغزل و�لن�شيج، وم�شانع 

�لنحا�س، ومعمل �شبك �حلديد، ومعامل �ل�شكر بالوجه 
�لقبلي.

�أقام  فقد  باجلي�س،  بالنهو�س  �ل�شناعى  �لتقدم  �رتبط  وقد 
حاجات  �شد  بهدف  �مل�شانع  من  عديد  علي(  )حممد 

�جلي�س من �ملالب�س و�الأ�شلحة وغريها.

)حممد  عهد  فى  و�خلارجية  �لد�خلية  �لتجارة  �زدهرت 
على( و�أ�شبحت م�شر مركز� جتاريا هاما وذلك نتيجة �إلى 
باالإ�شافة  و�ل�شناعى  �لزر�عى  �النتاج  جمالى  فى  �لتقدم 

�إلى ما متتعت به م�شر من ��شتقر�ر د�خلي

�لقناطر �خلريية

�أحد م�شانع �الأ�شلحة فى عهد )حممد علي(

ق�شر �جلوهرة
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الدرس األول

4- التعليم والثقافة:
�هتم )حممد علي( بالتعليم �هتماما متميز�، فاأر�شل بعثات �إلى �خلارج وخا�شة فرن�شا، وعمل على ترجمة 
�لكتب و�ملوؤلفات فى خمتلف �لعلوم؛ كما �أن�شاأ �ملطبعة �الأمريية فى بوالق و�أ�شدر �شحيفة �لوقائع �مل�شرية، 
و�أن�شاأ �ملد�ر�س �حلديثة ومنها: �ملد�ر�س �حلربية �ملختلفة، ومد�ر�س �لطب �لب�شرى و�لطب �لبيطرى و�ل�شيدلة 
و�لزر�عة و�ملهند�شخانة، كما �أن�شاأ �ملد�ر�س �البتد�ئية و�لتجهيزية �لتى تقابل �ملرحلة �لثانوية الإعد�د �لتالميذ 

لاللتحاق باملد�ر�س �لعليا.

5- اجلي�ش والبحرية:
�أدرك )حممد علي( �أن جناح م�شروعاته �لد�خلية و�خلارجية 
�أحدث  على  ومدرب  منظم  قوى  جي�س  ببناء  يرتبط 
�إلى  باالإ�شافة  �حلديثة  باالأ�شلحة  ومزود  �الأوربية  �الأ�شاليب 
ل�شناعة  تر�شانة  فاأن�شاأ  �حلربى  �الأ�شطول  باإحياء  �الهتمام 
�ل�شفن باالإ�شكندرية، كما �أن�شاأ عديد من �ملد�ر�س �حلربية، 

مثل �مل�شاة و�ملدفعية و�لفر�شان.
�شورة تعرب عن �مل�شريني بزيهم �لع�شكرى فى عهد 

)حممد علي(

ثانيا - �سيا�سة )حممد علي( اخلارجية:
��شتقالل  تدعيم  فى  �خلارجية  علي(  )حممد  �شيا�شة  متثلت 
�لعربية  �جلزيرة  فى  خارجية  حروب  خو�س  طريق  عن  م�شر 

و�ل�شود�ن وبالد �ل�شام و�ملورة.
وقد �أدت �شيا�شة )حممد علي( �خلارجية �لتو�شعية �إلى �ل�شد�م 
�إجنلرت�  وخا�شة  �ملنطقة،  فى  �ال�شتعمارية  �لدول  �أطماع  مع 
وقبلها  1840م  عام  لندن  معاهدة  عليه  فر�شتا  �للتني  وفرن�شا 
)حممد علي( ومتثلت فى �إعادة بالد �ل�شام و�جلزيرة �لعربية �إلى 
حكم  فى  على(  )حممد  وتثبيت  �لعثماين،  �ل�شلطان  �شيطرة 

م�شر، و�إعالن خ�شوعه للباب �لعايل.
وفى يونيو 1841م �أ�شدر �ل�شلطان �لعثمانى فرماًنا يق�شى بحق 
ور�ثة �حلكم الأكرب �أبناء )حممد علي( �لذكور �شنًا، �إلى جانب 

حكم �ل�شود�ن.
خريطة )15( �متد�د نفوذ م�شر فى ع�شر )حممد علي(
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فى  �الإ�شالحية  علي«  »حممد  م�شروعات  تقل�س  على  موؤثًر�  عاماًل  1840م  عام  لندن  معاهدة  كانت  �أواًل: 
�الأول �حلكم )1848- 1854م(،  با�شا  تولى عبا�س  �بن »حممد علي«  با�شا  �إبر�هيم  م�شر. وبعد وفاة 
�أعطى �متياز حفر قناة �ل�شوي�س للمهند�س �لفرن�شى »فرديناند  ثم تولى حكم م�شر �شعيد با�شا �لذى 

دلي�شب�س« فى نوفمرب 1854م.
ثانًيا: عندما تولى �إ�شماعيل با�شا �حلكم عام 1863م قام بالعديد من �مل�شروعات �لعمر�نية و�القت�شادية ونه�س 
بالتعليم و�شعى لتحقيق نه�شة حقيقية فى م�شر، وفى نف�س �لوقت جنح فى �إقامة �إمرب�طورية م�شرية  
على  بال�شغط  �إجنلرت�  فقامت  �شده  �الأوربية  �لدول  حتركت  لذلك  �ال�شتو�ء  خط  مديرية  �إلى  �متدت 

�ل�شلطان �لعثمان فقام بعزل �إ�شماعيل وتولى �بنه توفيق عام 1879م.
�جلدير بالذكر �أن �إ�شماعيل جلاأ �إلى �شيا�شة �ال�شتد�نة من �لدول �الأوربية، و�أدت �شيا�شته �إلى:

- زيادة �لتدخل �الأجنبي فى �شئون م�شر. - زيادة حدة �الأزمة �ملالية فى م�شر.  

�خلديو توفيق�خلديو ��شماعيلحممد �شعيد با�شاعبا�س با�شا�إبر�هيم با�شا

خلفاء )حممد علي(

ثالثا - خلفاء حممد على:

توجه �إلى �الأن�شطة و�لتدريبات حلل �لتطبيقات على �لدر�س

الدرس األول
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�أهمية دور �لزعامة �لوطنية فى مقاومة �الحتالل.
�أهمية �لتقاء �جلي�س و�ل�شعب على هدف و�حد.

دور �جلي�س فى �إقر�ر �الأمن ومو�جهة �الأخطار �خلارجية.
�ملحافظة على ��شتقالل م�شر و�جب وطني.

نتعلم من هذا الدر�س

�أحمد عر�بي
حممد عبيد - على �لروبي

على بك فهمى - عبد�لعال حلمي.
حممود �شامى �لبارودى - �الإمام حممد عبده

ريا�س با�شا - عثمان رفقى -  �شريف با�شا.
�خلديو توفيق - م�شطفى كامل.

عبا�س حلمى �لثانى - �للورد كرومر - حممد فريد
�خلديو    �إ�شماعيل 

دلي�شب�س

الدرس الثانى

الوْحَدُة الثالثة

 �الإمام حممد عبده 
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�الإمام حممد عبده: من 
زعماء �الإ�شالح، ووقف بجانب �لثورة 

�لعر�بية، و�تخذ من �شحيفة »�لوقائع �مل�شرية« 
منرب� ملنا�شرة وتاأييد �لعر�بيني �لثائرين، وتوفى �شنة 

1905م

ولد »�أحمد عر�بي« فى 
مار�س 1841م، فى �إحدى �لقرى 

�مل�شرية �لتابعة ملحافظة �ل�شرقية، و�لتحق 
بُكتاب �لقرية وحفظ �لقر�آن �لكرمي، ثم 

�لتحق باالأزهر.

الحركة الوطنية ومقاومة االحتالل البريطانى

با�شا  �شعيد  حممد  عهد  فى  �مل�شرى  للجي�س  عر�بى  �أحمد  �ن�شم 
»عر�بي«  و�أخذ  وم�شايخها،  �لبالد  ُعمد  �أوالد  بتجنيد  �أمر  �لذى 

يرتقى حتى و�شل �إلى رتبة »�أمري�الي« )عميد( فى عهد توفيق.

زعامة الثورة العرابية:
زعامات  من  تخلو  �لعر�بية  �لثورة  تكن  مل 
كان  بل  عر�بي،  �أحمد  غري  �أخرى  وطنية 
�لوطنى  �أدو� معه دورهم  �آخرون  هناك زعماء 
�أمثال:  و�لت�شحية  و�جلر�أة  �الإخال�س  بنف�س 
حممد عبيد، على �لروبي، على بك فهمي، 
�لبارودي،  �شامى  حممود  حلمي،  عبد�لعال 

�الإمام حممد عبده.

�أحمد عر�بى �أول - اأحمد عرابى و )الثورة العرابية( 1881م

بد�أ �أحمد عر�بى كفاحه منذ ع�شر �خلديو �إ�شماعيل �شد 
��شتبد�د �لنظام �لرتكى و�جلرك�شي، وطالب بامل�شاو�ة بني 
�أبناء م�شر وغريهم من باقى �الأجنا�س، و��شرتك مع بع�س 
�لفتاة« وما  �ل�شرية »م�شر  تاأ�شي�س �جلمعية  �مل�شريني فى 

لبث �أن �أ�شبح ع�شوً� بارز� فيها.
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اأ�سباب الثورة العرابية:
1- �زدياد �لتدخل �الأجنبى فى �شئون م�شر منذ عهد �شعيد با�شا نتيجة للقرو�س �لتى ز�دت فى عهد �خلديو 

�إ�شماعيل.
2- �المتياز�ت �الأجنبية �لتى منحتها �لدولة �لعثمانية للرعايا �الأجانب فى م�شر، مما �أدى �إلى كرثة تو�فدهم 

و�شيطرتهم على �أمورها.
3- زيادة حدة �لتدخل �الأجنبى فى �شئون م�شر �لد�خلية، و�إن�شاء مر�قبة ثنائية �إجنليزية فرن�شية على �ملو�رد 

و�مل�شروفات فى م�شر، و�أخري� ت�شكيل وز�رة �أجنبية بها وزير �إجنليزى للمالية و�آخر فرن�شى لالأ�شغال.
4- ت�صريح االآالف من اجلند ومئات من ال�صباط امل�صريني فى عهد اخلديو توفيق وعدم ترقية امل�صريني فى 

حني مت ترقية �جلر�ك�شة �إلى �أكرث مما ي�شتحقونه.
فد�حة  ب�شبب  �القت�شادية  �الأحو�ل  ل�شوء  نتيجة  وع�شكريني  مدنيني  من  �شوء�  �مل�شريني  �أحو�ل  �زدياد   -5

�ل�شر�ئب �ملفرو�شة عليهم وعدم توزيعها توزيعا عادال.

اأحداث الثورة العرابية:
قدم بع�ض ال�صباط امل�صريني �صكوى اإلى ريا�س با�شا رئي�س جمل�س �لنظار طالبو� فيها بعزل عثمان رفقى ناظر 

�جلهادية.
»�أحمد  �لعر�بية  �لثورة  زعماء  بع�س  على  �لقب�س  �ألقى   
قوة  فتحركت  حلمي«،  وعبد�لعال  فهمى  وعلى  عر�بى 
�لقادة  �شر�ح  و�أطلقت  �ل�شابط حممد عبيد  بقيادة  م�شرية 
ملطالبهم،  �ال�شتجابة  �إلى  توفيق  �خلديو  فا�شطر  �لثالثة، 
يناير  فى  �جلهادية   ناظر  �لبارودى  �شامى  حممود  وتعيني 

1881م.
  قاد �أحمد عر�بى مظاهرة عابدين �ل�شلمية فى 9 �شبتمرب 
1881م �لتى ��شرتك فيها �جلي�س و�ل�شعب وعر�شو� مطالب 
الوزارة  باإ�صقاط  نادت  والتى  توفيق  اخلديو  على  االأمة 
�مل�شتبدة، وت�شكيل جمل�س نو�ب، وزيادة عدد �جلي�س �إلى 
مطالب  على  باملو�فقة  �خلديو  و��شطر  جندي،   18.000
�جلي�س و�الأمة ومت �ختيار�شريف با�شا لتاأليف �لوز�رة �جلديدة 

فى �شبتمرب 1881م.
 �أر�شلت �حلكومتان �الإجنليزية و�لفرن�شية ما عرف با�شم 
فى  توفيق  �خلديو  بتاأييد  و�لثانية  �الأولى  �مل�شرتكة  �ملذكرة 

مظاهرة عابدين



الف�سل الدرا�سى الثانىالدرا�سات االجتماعية48

الدرس الثانى

وعلى  حلمى  عبد�لعال  ونفى  موؤقتا،  �لبالد  خارج  عر�بى  �أحمد  و�إبعاد  �لوطنية،  للحركة  �ملعار�س  موقفه 
فهمى د�خل �لبالد، و��شتقالة �لوز�رة �لقائمة.

 �زد�د �لتفاف �جلي�س و�ل�شعب حول عر�بي، و��شطر �خلديو �إلى تعيني عر�بى وزيًر� للحربية ورئا�شة �جلي�س 
د فيه باإقرار االأمن والنظام  حتت �صغط  ال�صباط، واأر�صل اأحمد عرابى من�صوًرا اإلى قنا�صل الدول االأجنبية تعهَّ

فى جميع �أنحاء �لبالد.

االحتالل الربيطانى مل�سر:
فى  �لوطنية  �حلركة  �شد  �إجنلرت�  وقفت 
مدينة  فى  �حلو�دث  بع�س  فدبرت  م�شر، 
قدرة  عدم  على  دلياًل  لتكون  �الإ�شكندرية 
�أحمد عر�بى على �إقر�ر �الأمن و�لنظام فى 
�لربيطانيون  فبادر  �لبالد،  �أنحاء  جميع 
يوليو  فى  �الإ�شكندرية  مدينة  ب�شرب 
عر�بى  �أحمد  توفيق  �خلديو  فاأقال  1882م 
قرر  �مل�شرى  �ل�شعب  ولكن  �لوز�رة،  من 
�لبالد، بزعامة عر�بى  �لدفاع عن  مو��شلة 

�إال �أن �لغلبة كانت فى �لنهاية للقو�ت �لربيطانية �لتى ف�شلت فى دخول �لبالد عن طريق كفر �لدو�ر، فاحتلت 
قناة �ل�شوي�س بعد خيانة دلي�شب�س لعر�بى وتغلبو� على �جلي�س �مل�شرى بالتل �لكبري فى �شبتمرب 1882م، ثم 

�حتلو� �لقاهرة فى 14�شبتمرب 1882م.

ال�سيا�سة الربيطانية فى م�سر:
�تبعت بريطانيا �شيا�شة �ل�شيطرة على كل مر�فق �لبالد، و�شار �ملعتمد �لربيطانى فى م�شر هو �حلاكم �لفعلى 

للبالد، وقامت بريطانيا مبا يلى: 
- �إلغاء �ملر�قبة �لثنائية »�لربيطانية و�لفرن�شية« و�ل�شيطرة على مالية �لبالد مل�شلحة �أ�شحاب �لبنوك �الأوربية 

- �إلغاء جمل�س �لنو�ب �لذى عا�شر �لثورة �لعر�بية. 
- حتويل �لبالد �إلى قاعدة لتزويد �ل�شناعة �لربيطانية بالقطن �مل�شرى مع �إهمال �ل�شناعة �مل�شرية. 

- فر�س �شر�ئب باهظة على �مل�شريني. 
- خف�س �الإنفاق �حلكومى خا�شة فى ميز�نية �لتعليم و�ل�شحة.

- �إلز�م م�شر بدفع تعوي�س الإجنلرت� مقابل �خل�شائر �لتى نتجت عن �لعمليات �حلربية �أثناء �الحتالل.

خريطة )16( خط �شري �الحتالل �لربيطانى مل�شر 
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احلركة الوطنية فى مواجهة االحتالل
بالرغم من تاآمر �خلديو توفيق و�أتباعه على �حلركة �لوطنية �أدى �إلى متكني بريطانيا من �حتاللها مل�شر، �إال �أن 
�ل�شعور �لوطنى ظل موجود� لدى �مل�شريني، و�أدرك �ل�شعب �مل�شرى �أن فى مقدرته �ال�شتمر�ر فى �لتم�شك 

باملطالب �لوطنية �لتى نادى بها �أحمد عر�بي.

ثانيا - م�سطفى كامل )باعث احلركة الوطنية(
- تولى م�شطفى كامل زعامة �حلركة �لوطنية �مل�شرية فى �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر 
�إلى كر�هية �الحتالل  �لوطنى وتهدف  �ل�شعور  وجاءت خطبه ومقاالته، لتجدد 

�لربيطانى ورف�س وجوده، و�إقناع �مل�شريني باأن �جلالء عن م�شر لي�س م�شتحيال 
- �ت�شل م�شطفى كامل بالقوى �لوطنية د�خل م�شر و�لقوى �لدولية �لتى ميكنها 
�إلى  �لثانى  حلمى  عبا�س  �خلديو  �جتذ�ب  وحماولة  �مل�شرية،  �ملطالب  م�شاندة 

�شفوف �حلركة �لوطنية.
�لوطنى  دورها  وظهر  1900م  عام  �للو�ء  جريدة  �أ�ش�س    -
و�شيا�شة  �الإجنليزية  �ملز�عم  يك�شف  �أن  ��شتطاع  حيث 

�الحتالل فى م�شر.
�لوطنية  للحركة  �ملوؤيدين  �أكرب  من  فرن�شا  حكومة  وكانت 

تاأييدها مل�شطفى كامل  فتخلت عن  �لودى عام 1904م  باالتفاق  ما عرف  �إجنلرت�  مع  �مل�شرية، حتى عقدت 
وق�شية ��شتقالل م�شر.

و�أدى كفاح م�شطفى كامل �إيل:
م�شر  فى  بريطانى  كمعتمد  من�شبه  من  كرومر(  )�للورد  عزل   -1

عقب حادثة دن�شو�ى عام 1906م.
2- �إن�شاء �حلزب �لوطنى�مل�شرى عام 1907م.

وقد توفى م�شطفى كامل فى فرب�ير 1908م ليخلفه فى زعامة �حلزب �لوطنى رفيقه فى �جلهاد حممد فريد.

�لزعيم م�شطفى كامل

االتفاق الودى عام 1904م نص على 
موافقة فرنسا على إطالق يد إجنلترا فى 
حكم مصر مقابل موافقة إجنلترا على 

إطالق يد فرنسا فى حكم املغرب.

معلومة اإثرائية
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ثالًثا: حممد فريد )رمز االإخال�ش والت�سحية(
و�شع حممد فريد برناجما ل�شيا�شة قومية، حترك جميع �لقوى �ل�شيا�شية 
فى �لبالد، على �أ�شا�س بحث �مل�شاكل �لد�خلية، و�خلارجية، ودعا �إلى:

1- جالء �الحتالل �لربيطانى عن م�شر.
2- �إن�شاء جمل�س نيابي.

3- تاأ�شي�س حكومة وطنية م�شتقلة.
4- �إن�شاء مد�ر�س ليلية لتعليم �لعمال و�لفقر�ء جمانا.

5- �إن�شاء نقابات للعمال وظهور �حلركة �لتعاونية.
6- رف�س مد �متياز �شركة قناة �ل�شوي�س عام 1910م.

وعندما وجد حممد فريد �أن �ل�شلطات �حلاكمة فى م�شر و�شلطات �الحتالل �لربيطانى ت�شيق عليه وتر�قبه، 
ال�صيا�صية  امل�صرية  امل�صكالت  لبحث  املوؤمترات  من  العديد  فى  و�صارك  اأوربا  اإلى  الوطنية  احلركة  ن�صاط  مد 

و�الجتماعية و�القت�شادية و�ملناد�ة با�شتقالل م�شر، حتى توفى فى 1919م.

�لزعيم حممد فريد

توجه �إلى �الأن�شطة و�لتدريبات حلل �لتطبيقات على �لدر�س

الدرس الثانى
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الوْحَدُة الثالثة
سعد زغلول باشا )ثورة 1919 م (









دور �لقياد�ت �ل�شيا�شية �لو�عية فى نه�شة �الأمم و�ل�شعوب
�أهمية �لتالحم بني �أبناء �ل�شعب �مل�شرى فى حتقيق �آماله وطموحاته

دور �ملر�أة �مل�شرية فى تطور �الأحد�ث �لتاريخية
�أثر �حلركات �لوطنية فى مو�جهة �الحتالل

نتعلم من هذا الدر�س

 �لد�شتور

 موؤمتر �ل�شلح
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الدرس الثالث

سعد زغلول باشا )ثورة 1919 م (

ثم  باملحاماة،  و��شتغل  �لعر�بية،  �لثورة  �إلى  و�ن�شم  �مل�شرية،  �لوقائع  جريدة  فى  حمرر�  زغلول  �شعد  عمل   
عمل بالق�شاء و�شارك فى �لدعوة الإن�شاء �جلامعة �مل�شرية، ثم تولى نظارة 
�ملعارف فى 1906م، وفى 1910م مت �ختياره وزيًر� للحقانية »�لعدل حاليا« 
زغلول  �شعد  �كت�شب  1913م،  فى  �لت�شريعية  باجلمعية  ع�شو�  و�نتخب 

�أهمية فى تاريخ م�شر باعتباره زعيم ثورة 1919م.

اأوال :م�سر واحلرب العاملية االأولى )1914 - 1918م(:
بد�أت �حلرب �لعاملية �الأولى فى �أغ�شط�س 1914م، وفى دي�شمرب 1914م، �أعلنت �إجنلرت� حمايتها على م�شر 
فر�شته على  �أثناء �حلرب وما  �القت�شادية و�الجتماعية  �لظروف  �أدت  �لعثمانية. وقد  للدولة  تبعيتها  و�إنهاء 
�مل�شريني من ت�شحيات �إلى �زدياد �شعور �مل�شريني بحقوقهم �مله�شومة ومبا جره عليهم �الحتالل �لربيطانى 
من ويالت احلرب حيث جندت بريطانيا عددا كبرًيا من امل�صريني،  وو�صعت اخلطوط احلديدية واملوانئ فى 

خدمة �لقو�ت �لربيطانية.

ثانًيا : ثورة 1919م:
 تعد ثورة 1919م ثورة �شعبية عامة ��شرتكت فيها كافة طو�ئف �ملجتمع �مل�شرى .

1- عوامل قيام ثورة 1919 م :
1- �زدياد �لوعى �لقومى و�لدعوة �إلى �لتحرر من �ال�شتعمار.

2- �الإجر�ء�ت �لتع�شفية �لتى فر�شها �الحتالل �لربيطانى على م�شر �أثناء �حلرب �لعاملية �الأويل.
3- �لتطلع �إلى �حلرية و�ال�شتقالل.

4- �إعالن �لرئي�س �الأمريكى ول�شن مبادئه ومنها حق �ل�شعوب فى تقرير م�شريها.

�لزعيم �شعد زغلول

ولد �شعد زغلول باإحدى قرى مديرية 
�لغربية فى يوليو 1858م من �أ�شرة م�شرية، و�لتحق باالأزهر 

�ل�شريف �شنة 1872م ليتلقى تعليمه �لديني، و تتلمذ على يد 
�ل�شيد جمال �لدين �الأفغانى و�ل�شيخ حممد عبده.
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2 - مقدمات ثورة 1919م:
اأ - تاأليف الوفد امل�سرى:

بعد �نتهاء �حلرب �لعاملية �الأولى فى نوفمرب 1918م مت تاأليف وفد م�شرى من )�شعد زغلول( وعبد�لعزيز فهمى 
�الأحكام  و�إلغاء  م�شر  على  �لربيطانية  �حلماية  باإلغاء  �لربيطانى  �الحتالل  �شلطات  ملطالبة  �شعر�وي،  وعلى 

�لعرفية و�لرقابة على �ل�شحف و�ملطبوعات.

ب - ال�سدام بني الوفد امل�سرى و�سلطات االحتالل الربيطانى »املندوب ال�سامى 
الربيطانى فى م�سر«

�ملطالب  لعر�س  باري�س  �إلى  بال�شفر  �مل�شرى  �لوفد  الأع�شاء  �لت�شريح  م�شر  فى  �لربيطانية  �ل�شلطات  رف�شت 
�لوطنية على موؤمتر �ل�شلح، مما جعل �أع�شاء �لوفد �مل�شرى يتجهون �إلى تعبئة �لر�أى �لعام �لد�خلى فى م�شر 

�شد �الحتالل �لربيطاين.

 ج - نفى �سعد زغلول وزمالئه:
�ألقى �لقب�س على �شعد زغلول با�شا، وثالثة من �أع�شاء �لوفد �مل�شري، ومت نفيهم �إلى جزيرة مالطة، وكان هذ� 

�الإجر�ء مبثابة �ل�شر�رة �لتى فجرت �لثورة.

3 - اأحداث ثورة 1919م:
بد�أت �لثورة فى �لقاهرة مبظاهر�ت �لطلبة فى مار�س 1919م ثم ��شرتك �لعمال و�لفالحني فى �لثورة وقطعو� 

اخلطوط احلديدية والتلغرافية ملنع ات�صال القوات الربيطانية املنت�صرة فى اأنحاء البالد.
�جتماعيا  تطوًر�  م�شجلة  �مل�شرية  �ملر�أة  فيها  و�شاركت  و�الأقاليم،  �لدلتا  �إلى  �لقاهرة  من  �لثورة  �متدت  وقد 

موؤمتر �ل�شلح : م�ؤمتر عقدته بع�ض الدول الأوربية بعد احلرب العاملية الأولى للنظر فى الأو�ضاع 
ال�ضيا�ضية بعد انتهاء احلرب.
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ملحوظا فى تاريخ البالد، وكان ان�صمام عن�صرى االأمة من امل�صلمني واالأقباط اأروع انت�صارات الثورة ونتيجة 
�أبريل 1919م، و�شمحت  فى  �شعد زغلول ورفاقه  �لربيطانية عن  �ل�شلطات  �أفرجت  �لثورة،  �أحد�ث  لتطور 
لهم بالتوجه �إلى باري�س لعر�س مطالب �الأمة على موؤمتر �ل�شلح �ملنعقد هناك، ولكن خيب موؤمتر �ل�شلح �آمال 

�مل�شريني فى �ال�شتقالل باعرت�فه باحلماية �لربيطانية على م�شر.

4 - جتدد الثورة:
جتددت �لثورة مرة �أخرى بعد �أن �أدرك �مل�شريون �أنه ال خال�س لهم من �الحتالل �إال باالعتماد على �أنف�شهم، 
�إلى  ونفتهم  �مل�شري،  �لوفد  زعماء  وبع�س  زغلول  �شعد  على  �لقب�س  �لربيطانى  �الحتالل  �شلطات  و�ألقت 
جزيرة �شي�شل باملحيط �لهندي، فا�شتدت �لثورة وجلاأ �مل�شريون �إلى مقاطعة �لب�شائع و�لبنوك و�ل�شفن �لربيطانية 

مقاطعة تامة، مما �أربك �شلطات �الحتالل فاأ�شرعو� باالإفر�ج عن �شعد زغلول وزمالئه.

5- نتائج ثورة 1919م:
اأ - االإفراج عن �سعد زغلول وزمالئه

ب- ت�سريح 28 فرباير 1922م
�أ�شدرت بريطانيا ت�شريح 28 فرب�ير 1922م، �عرتفت فيه مب�شر دولة 
�حتفاظ  مع  م�شر،  و�نتهاء حمايتها على  �شكلًيا  �شيادة  ذ�ت  م�شتقلة 

بريطانيا بـ:
 - تاأمني �ملو��شالت �لربيطانية فى م�شر.

الدرس الثالث

م�صاركة امل�صلمني واالأقباط فى ثورة 1919مم�شاركة �ملر�أة فى ثورة 1919م
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توجه �إلى �الأن�شطة و�لتدريبات حلل �لتطبيقات على �لدر�س

- �لدفاع عن م�شر �شد �أى �عتد�ء �أو تدخل �أجنبي.
- حماية �مل�شالح �الأجنبية وحماية �الأقليات فى م�شر.

- �أن يبقى �لو�شع فى �ل�شود�ن وفقا التفاقية �حلكم �لثنائى 1899م.
جـ -و�شع د�شتور 1923م و�أجريت �النتخابات �لعامة، ونال �لوفد بزعامة �شعد زغلول �أغلبية مطلقة.

د - ت�شكيل �شعد زغلول �أول حكومة د�شتورية فى م�شر عام 1924م و��شتمر هذ� �لو�شع حتى �إبر�م معاهدة 
1936م.

الدرس الثالث
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الدرس الرابع
طلعت حرب باشا

اأهمية ال�ضتقالل القت�ضادى فى تدعيم ال�ضتقالل ال�ضيا�ضى
دور البن�ك امل�ضرية ال�طنية فى اإر�ضاء دعائم ال�ضتقالل القت�ضادى امل�ضرى
اأهمية اأعمال طلعت حرب فى ا�ضتقالل م�ضر �ضيا�ضياً واقت�ضادياً

نتعلم من هذا الدر�س









57

الوْحَدُة الثالثة

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الرابع

طلعت حرب باشا

�أدرك طلعت حرب �أن ��شتقالل م�شر �لذى يحارب من �أجله 
�مل�شريون لن يكون له قيمة �إذ� مل ي�شتند �إلى ��شتقالل �قت�شادى 

قوي، و�إذ� مل ي�شيطر �مل�شريون على �قت�شادهم.

طلعت حرب وقناة ال�سوي�ش:
وقف طلعت حرب موقًفا وطنًيا من م�شاألة مد �متياز �شركة قناة 
�خل�شائر  فيه  تقريًر� حدد  �أعد  �ل�شوي�س فى عام 1910م حيث 

�ملالية �لتى �شتتعر�س لها م�شر عند �ملو�فقة على مد �المتياز، �الأمر �لذى �أدى فى �لنهاية �إلى رف�س �مل�شروع.

طلعت حرب با�شا

طلعت حرب واإن�ساء بنك م�سر:
فى  �لعاملني  من  جمموعة  مب�شاركة  حرب  طلعت  ��شتطاع 
تاأ�شي�س بنك م�شر عام 1920م يديره  جمال �ملال و�لتجارة، 

م�شريون حتت �إ�شر�ف وطنى.

ولد طلعت حرب بالقاهرة، 
وتلقى تعليمه فى مدر�شة �حلقوق، 

وعمل فى �لتدري�س باجلامعة �مل�شرية، وعني 
ع�شو� مبجل�س �ل�شيوخ فى �أول برملان 

م�شري.
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الدرس الرابع

بنك م�سر والراأ�سمالية ال�سناعية امل�سرية:
د�ر  مثل  �لتجارية،  و�ل�شركات  �مل�شرية  �ل�شناعات  متويل  فى  با�شا،  حرب  طلعت  برئا�شة  م�شر  بنك  �شاهم 
�لطباعة وحلج �الأقطان، و�لنقل و�ملالحة �لنهرية، و�ل�شينما، وغزل ون�شج �لقطن، و�حلرير وم�شايد �الأ�شماك، 

و�لكتان وم�شر للطري�ن وم�شر للتاأمني وغريها.

توجه �إلى �الأن�شطة و�لتدريبات حلل �لتطبيقات على �لدر�س

�شور ل�شعار�ت بع�س �ل�شركات �لتي �شاهم بنك م�شر يف �إن�شائها
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الدرس األول
الدرس األول

ثورة 23 يوليو 1952 م

�أ�سباب ومبادئ ثورة يوليو 1952م.

نتائج ثورة يوليو 1952م.

�لعدو�ن �لثالثى على م�سر 1956م وعو�مل ف�سله.

�لعدو�ن �لإ�سر�ئيلى على م�سر فى يونيو 1967م.









نتعلم من هذا الدر�س

 تنظيم ال�ضباط الأحرار.

 عد�لة �جتماعية

 اتفاقية اجلالء

 �لعدو�ن �لثالثى

 قانون اال�صالح الزراعى

معلومة اثرائية
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ثورة 23 يوليو 1952 م

�ساءت اأحوال م�سر االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية فى ظل 
ال�ضباط  تذمر  اإلى  اأدى  مما  احلكام  وف�ساد  الربيطانى  اال�ستعمار 
 23 ثورة  قاد  الذى  الأحرار  ال�ضباط  تنظيم  وتاأ�ضي�س  ال�ضرفاء 

يوليو 1952م

�أ�سباب ثورة 23 يوليو 1952م:
)اأ( �ضيا�ضية وتتمثل فى :

 االحتالل الربيطانى مل�سر وف�ساد احلكام.
)ب( اقت�ضادية وتتمثل فى:

 ارتفاع الأ�ضعار وانخفا�س الدخل وانت�ضار الفقر.
)جـ( اجتماعية وتتمثل فى:

 �ضوء توزيع الرثوات وغياب العدالة الجتماعية.
 انت�ضار اجلهل واملر�س.

مبادىء ثورة 23يوليو1952م :
-الق�ضاء على ال�ضتعمار واأعوانه                         
- الق�ضاء على القطاع                                           
-الق�ضاء على الحتكار و�ضيطرة راأ�س املال      

 - اإقامة عدالة اجتماعية
- اإقامة جي�س وطنى قوى

 - اإقامة حياة دميقراطية �ضليمة

من  جمموعة  الأحرار:  ال�ضباط  تنظيم 
ال�ضباط املعروفني بوطنيتهم، جتمعهم اأهداف 
وبعد  عبدالنا�ضر  جمال  واأ�ض�ضه  م�ضـرتكة، 
انتخابات نادى ال�ضباط اتفق اأن يكون اللواء 
اأمام  يظهر  الذى  القائد  هو  جنيب  حممد 

ال�ضعب نيابة عنهم.
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الدرس األول

�أهم �جناز�ت ثورة 23 يوليو 1952م : 
جنحت  الثورة فى حتقيق العديد من الجنازات 

منها: 
- اإ�ضدار قانون الإ�ضالح الزراعى فى �ضبتمرب  
1952 والذى ن�س على حتديد ملكية الأرا�ضى 

الزراعية .
- الق�ضاء على النظام امللكى واإعالن اجلمهورية 

فى يونيو 1953م.
- عقد اتفاقية اجلالء بني م�ضر وبريطانيا فى 

اأكتوبر 1954 م .
- تاأميم �ضركة قناة ال�ضوي�س فى يوليو 1956م 

ومت�ضري ال�ضركات والبنوك .
1958م  و�ضوريا  م�ضر  بني  وحدة  اإقامة   -

ولكنها مل تدم طويال.
وافتتاحه  النيل  نهر  العالى على  ال�ضد  بناء   -

عام 1971م .
- م�ضاندة معظم حركات التحرر  الوطنى فى 

اآ�ضيا واإفريقيا ومن اأبرزها ثورة اجلزائر .
احلديد  م�ضنع  مثل  الثقيلة  ال�ضناعة  بناء   -

وال�ضلب بحلوان .
- الهتمام بالكليات الع�ضكرية وتنوع م�ضادر 

العداد والت�ضليح .

قانون االإ�سالح الزراعي االول فى �سبتمرب 1952م
حتدد ت امللكية الزراعية بـ 200 فدان ومت توزيع باقى 
االأرا�سى على الفالحني املعدمني وقد اأتبعها قوانني 

اأخرى حددت امللكية الزراعية اإلى 50 فدان

اأعلم اأن: بعد حل االحزاب ال�سيا�سية فى يناير 1953م تعرثت 

الثورة فى حتقيق مبداأ اإقامة حياة دميقراطية �سليمة .

وقعت اتفاقية اجلالء فى 19 اأكتوبر 1954م ؛ وتقرر فيها 
جالء القوات الربيطانية عن م�سر خالل 20 �سهًرا من توقيع 

االتفاقية ؛ ورحلت القوات الربيطانية فى 18 يونيو 1956 م بعد 
احتالل دام 74 عاما وا�سبح هذا اليوم عيًدا للجالء . 
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�لعدو�ن �لثالثى على م�سر 1956م:
كان من نتيجة اإعالن م�ضر تاأميم �ضركة قناة ال�ضوي�س فى يوليو 1956م تاآمر كل من اإجنلرتا وفرن�ضا واإ�ضرائيل 
وقيامهم بالعتداء على م�ضر فى اأكتوبر 1956م، وهى احلرب التى عرفت بالعدوان الثالثي.. ولعلك تت�ضاءل 

هل جنح هذا العدوان اأم ف�ضل؟

�ضاركت فرن�ضا فى العدوان الثالثى نتيجة م�ضاندة 
اإ�ضرائيل  �ضاركت  بينما  اجلزائرية،  للثورة  م�ضر 

لأطماعها ال�ضتعمارية فى املنطقة العربية.

�أ�س��باب ف�س��ل �لعدو�ن �لثالثى 
على م�سر منها:

ــب قيادته  ــعب بجان ــم اجلي�س وال�ض 1- تالح

ال�ضيا�ضية ل�ضد العدوان.

2- ت�ضامن ال�ضعوب العربية بجانب م�ضر.

ــة الحتاد ال�ضوفيتى »رو�ضيا حاليا«  3- معار�ض

للعدوان وتهديده بالتدخل الع�ضكري.

�لع��دو�ن �لإ�س��ر�ئيلى عل��ى م�س��ر ف��ى 
1967م:

ــرر الوطنى فى  ــرة حركات التح ــر فى منا�ض كان لنجاح م�ض

ــرائيل للق�ضاء  ــيا واإفريقيا اأثره فى التخطيط من جانب اإ�ض اآ�ض

ــرائيلى  ــر للعامل العربي، فكان العدوان الإ�ض على زعامة م�ض

الذى دعمته الوليات املتحدة الأمريكية فى 5 يونيو 1967م 

الذى انتهى بهزمية م�ضر.
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الدرس األول

نتائج �لعدو�ن �لإ�سر�ئيلى على م�سر 
1967م :

بعد هزمية 5 يونيو 1967م مل ت�ضت�ضلم م�ضر - بل ازداد 
من  ال�ضتفادة  عليها  وكان   - واإ�ضرارا  عزمية  اأبناوؤها 
وتدريب  وت�ضليح  تنظيم  باإعادة  فقامت  الهزمية  درو�س 
من  دقيق،  علمى  وتخطيط  اأ�ض�س  وفق  امل�ضلحة  قواتها 
اأجل ا�ضرتداد اأر�ضها التى ا�ضتولت عليها اإ�ضرائيل والتى 
لقناة  ال�ضرقية  وال�ضفة  �ضيناء،  جزيرة  �ضبه  فى  تتمثل 
وال�ضفة  ال�ضورية،  اجلولن  وه�ضبة  م�ضر،  من  ال�ضوي�س 

الغربية لنهر الأردن مبا فيها القد�س ال�ضرقية.

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س
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الدرس الثانى











اأحوال م�ضر قبل حرب اأكتوبر 1973م.
اأ�ضباب حرب اأكتوبر 1973م.

اأحداث حرب اأكتوبر 1973م.
عوامل جناح حرب اأكتوبر 1973م.

نتائج حرب اأكتوبر 1973م.

نتعلم من هذا الدر�س
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�أ�سباب حرب �أكتوبر 1973م
لعدة  1973م  اأكتوبر  من  ال�ضاد�س  حرب  قامت  لقد 

اأ�ضباب  منها:
ال�ضلمية  الت�ضوية  مفاو�ضات  اإ�ضرائيل  رف�س   

وا�ضتمرار احتاللها لالأرا�ضى العربية.
 حترير الأرا�ضى العربية التى احتلتها اإ�ضرائيل فى 

حرب يونيو 1967م واإزالة اآثار العدوان.
اإنهاء حالة الالحرب والال�ضلم التى ُفر�ضت على   

املنطقة.
 رد كرامة اجلندى امل�ضرى والعربى.

 اإعادة املالحة البحرية فى قناة ال�ضوي�س

حرب أكتوبر »ملحمة العبور« 1973م
الدرس الثانى

م�سر قبل حرب �أكتوبر 1973م:
لقد �ضهدت الفرتة ما بعد حرب 1967م وقبل حرب 1973م حرب ال�ضتنزاف 
التى ا�ضتطاع اجلي�س امل�ضرى فيها اأن يلقن العدو الإ�ضرائيلى در�ًضا قوًيا، وكان من 
اأبرز �ضهداء حرب ال�ضتنزاف الفريق اأول عبداملنعم ريا�س، الذى ا�ضت�ضهد و�ضط 

قواته على خط اجلبهة �ضارٍبا اأروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن.
وقد جلاأت اإ�ضرائيل اإلى اإقامة �ضل�ضلة من التح�ضينات الع�ضكرية املنيعة اأمام اجلبهة 

امل�ضرية مثل خط بارليف وال�ضاتر الرتابي.
ودارت مفاو�ضات بني م�ضر واإ�ضرائيل بوا�ضطة وزير خارجية الوليات املتحدة الأمريكية 

للو�ضول اإلى ت�ضوية �ضلمية لكنها ف�ضلت.. ناق�س مع معلمك اأ�ضباب ف�ضلها.

�سماها:  1973م  اأكتوبر  حرب 
امل�رصيون: حرب العا�ضر من رم�ضان 1393هـ.

ال�سوريون: حرب ت�ضرين.
االإ�رصائيليون: حرب يوم الغفران »كيبور« 

العربى  ال�ضراع  الرابعة من جولت  اأكتوبر املجيدة: اجلولة  تعد حرب 
الإ�ضرائيلىحيث كانت اجلولة الأولى حرب 1948م و�جلولة �لثانية 

حرب 1956م و�جلولة �لثالثة حرب 1967م.

اأ�ضاد عديد من القيادات الع�ضكرية بالدور 
ال�ضتخباراتى لأهل بدو �ضيناء ل�ضالح الأمن 

الع�ضكرى والقومى مل�ضر وذلك بحرب 
ال�ضتنزاف وحرب اأكتوبر 1973م.
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الدرس الثانى

�أحد�ث حرب �أكتوبر 1973م:
- اإزاء تعنت اإ�ضرائيل قررت م�ضر الدخول فى حرب 

ل�ضرتداد اأرا�ضيها املغت�ضبة، ومت التن�ضيق بني اجلي�ضني 

باإعادة بناء قواتهما واإعداد خطط  امل�ضرى وال�ضورى 

احلرب فى �ضرية تامة.

من  ال�ضاد�س  ظهر  بعد  الثانية  ال�ضاعة  متام  وفى   -

1393هـ، فوجئ  العا�ضر من رم�ضان  اأكتوبر 1973م 

العامل ببدء القتال على اجلبهتني امل�ضرية وال�ضورية.

وقد متكنت قواتنا امل�ضلحة من:

 تدمري مواقع العدو الإ�ضرائيلى فى �ضيناء واإحداث 

خ�ضائر ج�ضيمة بها.

 اإزالة ال�ضاتر الرتابى وعبور وحدات اجلي�س امل�ضرى 

من خالله اإلى �ضيناء.

 حتطيم حت�ضينات خط بارليف املنيعة.
ونتيجة لذلك ارتبكت �ضفوف العدو مما اأفقده ال�ضيطرة على قواته.

 وعندما ا�ضتاأنف القتال لتخفيف ال�ضغط الإ�ضرائيلى على �ضوريا، جنحت اإ�ضرائيل فى اخرتاق القوات امل�ضرية 
اجلي�س  قوات  بع�س  حا�ضرت  التى  »الثغرة«  با�ضم  عرفت  فيما  الدفر�ضوار  منطقة  عند  ال�ضوي�س  قناة  وعربت 

امل�سري.
حا�ضرت القوات امل�ضرية بعد ذلك القوات الإ�ضرائيلية فى الثغرة ودمرت عديد من دباباتها.

ا�ضتمر الو�ضع اإلى اأن تدخلت الدول الكربى و�ضدر قرار جمل�س الأمن الدولى رقم 338 بوقف اإطالق النار، 
ووافقت عليه كل من م�ضر واإ�ضرائيل.
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القمة  موؤمتر  فى  للبرتول  املنتجة  العربية  الدول  اجتمعت 
الأمر  املعركة،  فى  ك�ضالح  البرتول  ا�ضتخدام  على  بالإجماع  املوافقة  ومتت  بالقاهرة 

الذى كان له اأثر عظيم ومكمل للعمل الع�ضكرى حيث جعل الدول ال�ضناعية الكربى امل�ضتفيدة 
ببع�س  العربية  الدول  من  عديد  �ضاركت  كما  بها  ي�ضتهان  ل  قوة  العرب  اأن  تدرك  منه، 

قواتها الع�ضكرية فى املعركة.

الدرس الثانى

عو�مل جناح حرب �أكتوبر 1973م:
تعددت العوامل التى اأدت اإلى جناح حرب اأكتوبر1973م: الحظ ال�شكل التالى وتعرفها :

تعاون  بف�ضل  ف�ضلت  ولكنها  ال�ضوي�س  مدينة  اقتحام  وحاولت  اإ�ضرائيل،  تلتزم  ومل  بالقرار  م�ضر  التزمت   
ال�ضعب مع القوات امل�ضلحة.

 عاد جمل�س الأمن واأ�ضدر القرار الثانى رقم 340 الذى ن�س على »وقف اإطالق النار وجميع الأعمال احلربية 
بني الطرفني وعودة القوات املتحاربة اإلى ما كانت عليه يوم 22 اأكتوبر 1973م واإن�ضاء قوة دولية للمراقبة.

 انتهت احلرب يوم 28 اأكتوبر 1973م واجتمع الفريق امل�ضرى والإ�ضرائيلى لبدء مباحثات تنفيذ قرار جمل�س الأمن.



69

الوْحَدُة الرابعة

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثانى

نتائج حرب �أكتوبر 1973م:
فى  احلــروب  ا�ضرتاتيجيـــات  تغيري   

الإ�ضرائيلية  الطويلة  الذراع  وبرت  العامل 
املتمثلة فى �ضالح اجلو.

ال�ضعب  وا�ضتعادة  اخلوف  حاجز  ك�ضر   
امل�ضرى ثقته بنف�ضه.

احرتام العامل للم�ضريني، وت�ضامنهم مع 
احلق العربي.

تغيري نظرة العامل للجي�س امل�ضري، وانبهاره باأدائه الع�ضكرى تخطيًطا وتنفيًذا.
)اجلي�س  الإ�ضرائيلى  للجي�س  املطلق  التفوق  اأ�ضطورة  على  الق�ضاء 

الذى ل يقهر(.
ا�ضتعادة م�ضر دورها الرائد فى املنطقة العربية.

عودة املالحة بقناة ال�ضوي�س حتت ال�ضيادة امل�ضرية الكاملة فى يونيو 
1975م.

ظهور اأهمية الت�ضامن ووحدة ال�ضف العربى .
توقيع اتفاقية ال�ضالم بني م�ضر واإ�ضرائيل فى مار�س 1979م ال�ستعادة 

اأرا�ضيها املحتلة فى �ضيناء عن طريق املفاو�ضات.

ال�ضرتاتيجية الع�ضكرية  : كلمة يونانية 
تعنى فن القيادة، ويق�ضد بها ا�ضتخدام خمتلف الو�ضائل 

الع�ضكرية امل�ضموح بها قانونا لتحقيق اأغرا�س احلرب.

توجه اإلى الأن�ضطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س
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ثورتا 25 يناير 2011م و30 يونيو 2013م

اأحوال م�ضر قبل ثورة 25 يناير 2011م.
نقاط فا�ضلة فى اأحداث الثورة.

عوامل جناح الثورة

نتعلم من هذا الدر�س

فى    امل�ضرى  ال�ضعب  ثورات   

التاريخ احلديث و املعا�ضر

معلومة اثرائية
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ثورتا 25 يناير 2011م و30 يونيو 2013م

�أ�سباب ثورة 25 يناير 2011م
كان للثورة اأ�ضباب عديدة منها:

اأوال: �ضوء الأو�ضاع القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية والتعليمية وال�ضحية.
ثانيا: انت�ضار الف�ضاد فى مرافق الدولة وجميع موؤ�ض�ضاتها على ح�ضاب الفقراء وحمدودى الدخل.

�أحو�ل م�سر قبل ثورة 25 يناير 2011م
بعد اغتيال الرئي�س ال�سادات تولى نائبه حممد ح�سنى مبارك احلكم فى م�سر وا�ستمر حكمه 
للبالد من 1981م وحتى 11 فرباير 2011م، وقد �سهدت هذه الفرتة اأحداًثا مهمة، منها: م�سروعات 

االأنفاق  مرتو  واإن�ساء  التحتية  البنية 
املدار�س  اإن�ساء  فى  التو�سع  جانب  اإلى 

واملدن اجلديدة .
وقداإزدادت  اأحوال م�سر�سوًءا ب�سبب 
فى  واالأخطاء  التجاوزات  من  العديد 

خمتلف املجاالت منها:
�ل�سيا�سي:

ال�سعب  جمل�س  انتخابات  تزوير   -
2010م.

والقانون  الق�ساء  احرتام  عدم   -
واأحكامه.

ودورها  م�سر  مكانة  تراجع   -
االإقليمى والعاملي.

�لقت�سادى و�لجتماعي:
- انت�سار الف�ساد االإدارى كالر�سوة واملح�سوبية.

- تالعب بع�س رجال االأعمال برثوات ومقدرات البالد.
- تدهور اخلدمات فى قطاعى التعليم وال�سحة.

- حياة معظم اأبناء ال�سعب امل�سرى حتت خط الفقر.
مقدمات ثورة 25 يناير 2011م

مل تكن ثورة 25 يناير 2011م وليدة هذا التاريخ حيث:
قامت فئات من املجتمع امل�سرى مبئات االحتجاجات والوقفات ال�سعبية فى العقد االأول من القرن 
احلادى والع�سرين امليالدى، نقد عديد من الكتاب وال�سخ�سيات ال�سيا�سية واجلامعية للنظام وت�سليط 

ال�سوء على االأو�ساع ال�سيئة فى م�سر.

الدرس الثالث

التاريخ  فى  الثورات  من  بعديد  امل�ضرى  ال�ضعب  قام 
احلديث واملعا�ضر.

- ثورة القاهرة الأولى 1798م �ضد الفرن�ضيني.
- ثورة القاهرة الثانية 1800م �ضد الفرن�ضيني.

13 مايو  - ثورة ال�ضعب امل�ضرى لتولية )حممد على( حكم م�ضر فى 
1805م.

- الثورة العرابية 1881م �ضد التدخل الأجنبى وا�ضتبداد اخلديو 
فى حكم م�ضر.

- ثورة 1919م، وثورة 23 يوليو 1952م �ضد الحتالل 
الربيطانى.
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�أهد�ف �لثورة
تركزت اأهداف الثورة فى عدد من الأهداف العامة متثلت فى حتقيق الكرامة 

واحلرية والعدالة الجتماعية للمواطن امل�ضرى وكان �ضعار الثورة »عي�س حرية عدالة اجتماعية«.

الدرس الثالث

نقاط فا�صلة فى اأحداث الثورة:
يناير   25 يوم  م�ضر  ميادين  جميع  فى  ال�ضلمى  للتظاهر  للخروج  وتويرت  بوك  الفي�س  على  لل�ضباب  دعوات  انت�ضار   -1

2011م.
2- تالحم قوى ال�ضعب املختلفة وم�ضاركة املاليني فى حمافظات م�ضر.

فى  العامة  وامليادين  التحرير  ميدان  فى  املظاهرات  ا�ضتعال   -3
املحافظات.

4- قطع النظام احلاكم جلميع و�ضائل التوا�ضل الجتماعى »التليفونات - 
الإنرتنت« كمحاولة ملواجهة ثورة ال�ضباب واملجتمع.

5- ا�ضتخدام العنف �ضد املتظاهرين باإطالق خراطيم املياه وقنابل 
الغاز امل�ضيل للدموع.

وفرار  ال�ضجون  اقتحام  على  �ضجع  مما  باملجتمع  الأمنية  احلاله  6-�ضوء 
امل�ضجونني.

7- نزول القوات امل�ضلحة وانت�ضارها فى ال�ضوارع وامليادين العامة 
حلماية مملتكات الدولة واملن�ضاآت العامة.

حماية  فى  للم�ضاهمة  ال�ضعبية  اللجان  املواطنون  ت�ضكيل   -8
وتاأمني  العامة  واملوؤ�ض�ضات  املنازل  على  واملحافظة  املواطنني 

املتحف امل�ضرى واملتظاهرين فى اأعقاب النفالت الأمني.
9- اإ�ضقاط الرئي�س والنظام احلاكم.

ثالثا: تزوير النتخابات و�ضيطرة احلزب الوطنى احلاكم على اأغلبية مقاعد 
جمل�ضى ال�ضعب وال�ضورى وخلوهما من الأحزب املعار�ضة احلقيقية.

رابًعا: ان�ضغال الدولة مب�ضروع توريث احلكم لنجل الرئي�س الأ�ضبق.
خام�ًضا: حدوث اتفاق بني القائمني على ال�ضلطة وبع�س رجال الأعمال 

ب�ضاأن ا�ضتنزاف ثروات الدولة..
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الدرس الثالث

عو�مل �أ�سهمت فى جناح ثورة 25 يناير 2011م:
اأوال: القرار اخلطاأ من اأعداء الثورة با�ضتخدام اجلمال واجلياد فى الهجوم 
اإ�ضرار  من  زاد  مما  اجلمل  مبوقعة  عرفت  والتى  املتظاهرين  على 

اجلماهري على املقاومة.
ثانيا: �ضقوط مئات ال�ضهداء واآلف اجلرحى فداء للوطن.

ثالثا: اطمئنان اجلماهري اإلى موقف القوات امل�ضلحة املوؤيد ملطالبهم.

ما مت حتقيقه من �إجناز�ت لثورة  25 يناير 2011م:
1- اإ�ضقاط النظام ال�ضيا�ضى و و�ضع اخلطة الزمنية لإجراء انتخابات رئا�ضة 

اجلمهورية وو�ضع الد�ضتور اجلديد.
2- حل جمل�ضى ال�ضعب وال�ضوري.

3- الإفراج عن املعتلقني وامل�ضجونني ال�ضيا�ضيني.
4- تاأكيد وتر�ضيخ الإح�ضا�س باملواطنة والتاأكيد على الوحدة الوطنية.

5- ارتفاع الوعى ال�ضيا�ضى لدى ال�ضعب امل�ضرى واملطالبة باحلقوق واحرتام حقوق الإن�ضان.
6- التالحم بني امل�ضلمني والأقباط فى الثورة وحماية اجلبهة الداخلية.

 ��ستمر�رية �لثورة:
على  الق�ضاء  خا�ضة  اأهدافها  باقى  لتحقيق  م�ضتمرة  الثورة  تزال  ول 
الف�ضاد الذى انت�ضر فى �ضتى قطاعات الدولة وا�ضتعادة الأمن وحتقيق 
للعمل  فر�س  بتوفري  البطالة،  على  والق�ضاء  الجتماعية،  العدالة 
دولة  وبناء  �ضليم  دميقراطى  نظام  واإقامة  ال�ضباب  من  كبرية  لقطاعات 
ع�ضرية تتم�ضك بقوانينها وتنطلق باإمكاناتها لتاأخذ املكانة الالئقة  بها 

بني الأمم وال�ضعوب.
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الدرس الثالث

نتيجة عدم حت�ضن الأحوال ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية بعد تولى حممد مر�ضى احلكم جتمع ال�ضعب 
مرة اأخرى وقام بثورة جديدة فى 30 يونيو 2013م.

�أ�سباب ثورة 30 يونيو
1- عدم ارتياح ال�ضعب امل�ضرى للتغريات بعد ثورة 25 يناير.

2- ا�ضتمرار �ضوء الأحوال القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية.
3- مل حتقق ال�ضيا�ضات اجلديدة حلول للم�ضكالت التى يعانى منها غالبية ال�ضعب امل�ضرى.

4- ازدياد الأ�ضوات املعار�ضة للحكم واملطالبة باإجراء انتخابات مبكرة.
�أحد�ث ثورة 30 يونيو 2013م

واملعار�ضني حلكم حممد  املوؤيدين  بني  ا�ضتباكات  املظاهرات وحدثت  وقامت  املعار�ضني  اأعداد  تزايدت   •
مر�سى.

مر�ضى  الرئي�س  بني  م�ضاحلة حقيقية  قيام  اإلى  امل�ضلحة ودعت  القوات  تدخلت  العام  الأمن  حفاظا على   •
واملعار�ضة خالل اأ�ضبوع حلماية م�ضر و�ضعبها.

• رف�س مر�ضى املوافقة على اإجراء انتخابات رئا�ضية مبكرة وكذلك رف�ضت املعار�ضة دعوته اإلى احلوار.
• جتمعت اأعداد هائلة من ال�ضعب فى ال�ضوارع وامليادين فى ثورة جديدة يوم 30 يونيو مطالبة بالتغيري.

نتائج ثورة 30 يونيو 2013م :
• عزل حممد مر�ضى وت�ضليم ال�ضلطة اإلى امل�ضت�ضار »عدلى من�ضور« رئي�س املحكمة الد�ضتورية العليا حلني 

اإجراء انتخابات رئا�ضية مبكرة.
• تعديل د�ضتور 2012م و�ضدور الد�ضتور اجلديد يناير 2014م.

• عقدت انتخابات الرئا�ضة واإعالن فوز املر�ضح عبدالفتاح ال�ضي�ضى.
اآمال وطموحات ال�ضعب امل�ضرى فى حياة جديدة ينعم فيها  بداأت فرتة جديدة من تاريخ م�ضر لتحقيق   •

بالدميقراطية والتقدم والرخاء.

 للمزيد من املعلومات عن تطور اأحداث ثورة 30 يونيو 2013م ا�ضتعن ب�ضبكة املعلومات الدولية.

توجه اإلىالأن�ضطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س

ثورة 30 يونيو 2013م
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس األولالخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية

اأولاً : الأن�شطة

 ن�شاط ) 1(   لون و�سجل 
 على خريطة م�شر �ل�شماء �لتى �أمامك

�لبيئة  مناطق  لون  )�أ(   �خل�شبية  �لألو�ن  وبا�شتخد�م   
�شجل  ثم  �لأ�شفر  باللون  م�شر  فى  �ل�شحر�وية 

�أ�شمائها على �خلريطة. 
 ن�شاط )2(  وزع ولون  

على  ��شمها  كتابة  مع  �لآتية  �جلغر�فية  �لظاهر�ت  لون  )ب(  
�خلريطة. 

2-  جبل �ل�شايب . 1- �لو�حات �خلارجة .  
3-  بحر �لرمال �لعظيم . 4-  ه�شبة �جلاللة �لبحرية . 

ن�شاط ) 3( فكر و��شتبعد 
مع  للمجموعة  تنتمى  �لتى ل  �لظاهرة  ��شم  د�ئرة حول   �شع 

ذكر �ل�شبب : 
2-  �حلمامات - �لعبابده - �ملعازة  1- مارمريكا - �لعوينات - �جللف �لكبري    

4-  �لعجمه - �جلدى - بحر �لرمال �لعظيم  3-  �شانت كاترين - مو�شى - �لتيه    
5-  �ل�شايب - �جلاللة �لبحرية - �لقطارة 

ن�شاط )4(  �ك�شف �خلطاأ  
 ) قام �شاب باإقامة م�شروع فى جمرى و�دى �لعري�ش ( على �شوء ذلك حدد 

�أ- �خلطاأ �لذى قام به 
ب-  �خلطر �لذى ميكن �أن يو�جهه

جـ - ما�لن�شيحة �لتى تقدمها له ................. وكيف يزيل هذ� �خلطر ......................

 البيئة الصحراوية
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الدرس األول

ن�شاط ) 5(  �كت�شف كلمة �ل�شر 
 �أمامك جمموعة من �حلروف ��شطبها لتكون �لكلمات �لد�لة 
على �لعبار�ت �لآتية ، ثم يتبقى لديك جمموعة من �حلروف 

رتبها و�كت�شف كلمة �ل�شر . 
1- حيو�ن برى �شريع �جلرى يعي�ش فى �لبيئة �ل�شحر�وية . 

2-  �إحدى �لنباتات �ل�شوكية �لتى تتحمل �جلفاف . 
3-   م�شدر للمياه �جلوفية فى �لو�حات . 

4-  �أحد �جلبال �لقبابية قليلة �لرتفاع فى �شمال �شيناء . 
كلمة �ل�شر : ....................

� ب � غ ل
� م ز ب �آ

غ �ش � � ر

ل � ل ر د
ج ة ر غ ى

ا : التدريبات ثانياًاً
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

�ل�شوؤ�ل �لثالث : 
�أكمل �لعبار�ت �لآتية بكلمات منا�شبة .

1 - يهتم � لبدو برتبية �لأغنام و�ملاعز من �أجل ............... و....................

الدرس األول

2 - تهب �لرياح �حلارة �ملحملة بالأتربة على �لو�دى و�لدلتا فى ف�شل ..........وتعرف با�شم ..........
�ل�شرقية حمافظة ............ بينما حمافظة ................ حمافظات  3 - من حمافظات �ل�شحر�ء 

�ل�شحر�ء �لغربية.
4 - تنمو فى �لبيئة �ل�شحر�وية بع�ش �لنباتات �لطبيعية منها ............. و ..............

�ل�شوؤ�ل �لر�بع : ما�لنتائج �ملرتتبة على .......؟
1 - قلة �لأمطار فى �لبيئة �ل�شحر�وية.

2 - وجود �لآبار و�لعيون �ملائية د�خل �لو�حات باملنخف�شات.
3 - �نت�شار �لرتبة �لرملية �ل�شفر�ء فى �لبيئة �ل�شحر�وية

�ل�شوؤ�ل �خلام�ش : قارن بني : 
�ل�شحر�ء �ل�شرقية و�ل�شحر�ء �لغربية من حيث ) �ملوقع و�لمتد�د - �مل�شاحة - �أهم مظاهر �ل�شطح ( 
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الدرس الثانى

 ن�شاط ) 1( حدد ولون 
لون  �أمامك  �لتى  �ل�شماء  م�شر  خريطة  على   
تركز  مناطق  حــدد  ثم  ــدود  �حل حمافظات 

�ل�شكان بها. 

 ن�شاط ) 2( فكر و�شنف 
�إيجابية  �إلى عاد�ت  �ل�شحر�وية  �لبيئة  �ملدر�شى �شنف عاد�ت وتقاليد  �شكان  بالكتاب   م�شتعيًنا 

وعاد�ت �شلبية فى �جلدول �لتالى : 

اأولاً : الأن�شطة

الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية

عاد�ت وتقاليد �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية 
�لعاد�ت �ل�شلبية �لعاد�ت �لإيجابية

اجتاه الشمال
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثانى

 ن�شاط ) 3( فكر و�شنف 
�أمامك جمموعة من خ�شائ�ش  �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية �شنفها فى �جلدول �لتالى : 

-  �إن�شاء �ملد�ر�ش و�جلامعات  - �نخفا�ش م�شتوى �ملعي�شة  
-  �لرت�بط �لأ�شرى -  �لعمل بالرعى    

 
 

 ن�شاط ) 4( فكر و�شجل : 

خ�شائ�ش �جتماعية خ�شائ�ش تعليمية خ�شائ�ش �قت�شادية
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�ل�شوؤ�ل �لأول : �أكمل �لعبار�ت �لتالية بكلمات منا�شبة.
1 - يرتكز �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية فى ............ ومناطق ............ وحيث يتو�فر ...........

2 - من �خل�شائ�ش �لقت�شادية ل�شكان �لبيئة �ل�شحر�وية ............. 
3 - يهاجر بع�ش �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية �إلى �لبيئات �لأخرى ب�شبب .............. و............

�ل�شوؤ�ل �لثانى : مب تف�شر .....؟
1- قلة عدد �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية رغم �ت�شاع م�شاحتها.

2 - �نخفا�ش ن�شبة �لأمية فى �ملحافظات �ل�شحر�وية موؤخًر�.
3 - تركز �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية فى �لو�حات.

4-�رتفاع ن�شبة �لوفيات بني �أطفال �لبيئة �ل�شحر�وية .
5- �عتماد �لبيئة �ل�شحر�وية على �لبيئات �لأخرى .

�ل�شوؤ�ل �لثالث :
�شع عالمة ) ✓( �أمام �لعبارة �ل�شحيحة وعالمة ) ✗( �أمام �لعبارة غري �ل�شحيحة 

مع �لت�شويب . 
 )               ( 1- يعي�ش �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية فى حمافظات �حلدود.     
)               ( 2-  يعي�ش بع�ش �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية فى بطون �لأودية حيث ��شتخر�ج �لبرتول.  

 )               ( 3-  يتميز �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية باإكر�م �ل�شيف.      
 )               ( 4-   يعانى �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية من قلة �ملو�رد.      

�ل�شوؤ�ل �لر�بع : برهن على �شحة �لعبارة �لآتية : 
تهتم �لدولة بن�شر �لتعليم بني �أبناء �لبيئة �ل�شحر�وية.

ا : التدريبات ثانياًاً

الدرس الثانى
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

 ن�شاط ) 1( تاأمل وعرب 
 �أمامك جمموعة �شور تعرب عن �أهم �لأن�شطة �لقت�شادية ل�شكان �لبيئة �ل�شحر�وية تاأملها جيًد� ثم علق على 

كل �شورة باأ�شلوبك: 

 ن�شاط ) 2( فكر و�أكمل : 
�أمامك جمموعة من �لعبار�ت تعرف على مدلولها ثم �شجله فى �ملربعات �لتى �أمامك 

1- مناطق تنت�شر بها �لزر�عة بال�شحر�ء �لغربية. 
2-  �أحد �لقبائل �لرعوية فى �ل�شحر�ء �لغربية. 
3-  �أحد منتجات �لرثوة �حليو�نية )معكو�شة(. 

�ل�شحر�وية   �لبيئة  فى  �لزر�عية  �ملحا�شيل  ــد  �أح   -4
)معكو�شة(. 

ن�شاط )3(  �بحث و�كتب  
 ) بيئتى  هذه   ( بعنو�ن  �لعامل  �شكان  �إلى  ر�شالة  وجه 
ت�شجعهم فيها على زيارة �لبيئة �ل�شحر�وية و�ل�شتمتاع 

بها م�شتعينا ب�شبكة �ملعلومات �لدولية. 

الدرس الثالث الموارد األنشطة االقتصادية فى  البيئة الصحراوية

اأولاً : الأن�شطة

2

1

4
3
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ن�شاط ) 4( فكر و�شجل 
 �أمامك جمموعة من �لعبار�ت �بد�أ باحلرف �مل�شرتك لتتعرف

مدلولها ثم �شجله فى �ل�شكل �لذى �أمامك : 
1-  �أحد �ن�شطة �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية . 

2-  يق�شد بها �ل�شياحة د�خل �ل�شحر�ء . 
4-  منطقة �شحر�وية يكرث بها �لأماكن �ملقد�شة و�لأديرة و�لآثار �لإ�شالمية .

الدرس الثالث

�س

1

2

3

ثانيا : التدريبات

�ل�شوؤ�ل �لأ ول :

�ل�شوؤ�ل �لثانى :

 �ل�شوؤ�ل �لثالث : �صوب ماحتته خط :
1- حرفة �لزر�عة هى �حلرفة  �لرئي�شة ل�شكان �لبيئة �ل�شحر�وية. 

2-  يرتكز �ل�شكان فى منطقة �أبو طرطور حيث تعدين �حلديد. 
3-  ي�شتخرج �لذهب من مناجم �أم بجمة بال�شحر�ء �ل�شرقية. 

4-  من �ملناظر �لطبيعية �خلالبة �لتى جتذب �ل�شياح �ل�شحر�ء �لبي�شاء بو�حة �لد�خلة. 

)�لإبل ـ �لكب�ش �جلبلى ـ �لثعالب ـ �لفهد( 1 ـ �أهم حيو�نات �لرعى فى �لبيئة �ل�شحر�وية ........ 
)�ل�شايب ـ مو�شى ـ علبة ـ �لعوينات( 2 ـ من جبال �شبه جزيرة �شيناء جبل ..........  

)�حللفا بر ـ �لأر�ك ـ �لنخيل ـ �ل�شعري( 3 ـ من �أهم �ملحا�شيل �لغذ�ئية فى �لبيئة �ل�شحر�وية........... 
)�لزيتون ـ �مل�شم�ش ـ �لنخيل ـ �ل�شبار( 4 ـ تقوم �شناعة حفظ �لتمور على �أ�شجار ............  
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الوْحَدُة األولى

 ن�شاط ) 1(  لحظ و��شتنتج 
 تعانى �لبيئة �ل�شحر�وية من عدة م�شكالت على �شوء �لعبارة:

 لحظ جمموعة �ل�شور �لتالية ثم ��شتنتج : 

ن�شاط ) 2(  لحظ ووقع 
وقعها  �لطبيعية  �ملحميات  من  جمموعة  �أ�شماء  �أمامك 
على خريطة م�شر �لتى �أمامك م�شتعيًنا بخريطة كتاب 

�ملدر�شة :
 1- حممية ر�أ�ش حممد. 

 2- حممية و�دى �لعالقى. 
 3-حممية و�حة �شيوة. 

4- حممية �ل�شحر�ء �لبي�شاء. 

الدرس الرابع

اأولاً : الأن�شطة

تنمية البيئة الصحراوية

- �مل�شكلة �ل�شيول
- �لآثار �ملرتتبة عليها:.......

- �مل�شكلة حركة �لرمال
- �لآثار �ملرتتبة عليها:.......

- �مل�شكلة متلح �لرتبة
- �لآثار �ملرتتبة عليها:.......
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 ن�شاط ) 3( �كت�شف كلمة �ل�شر 
��شطب من �جلدول �حلروف  �لتى تكّون �لكلمات �لتالية ثم يتبقى لديك جمموعة من �حلروف  رتبها 

لتتعرف كلمة �ل�شر ثم �شجل عنها بع�ش �ملعلومات فى 
حدود �شطرين 

1- �شيول 
2-  حممية طبيعية 

3-  ت�شحر 
4-  متلح تربة 

5-  �لبدو
كلمة �ل�شر : ..............

�ل�شوؤ�ل �لأول : مب تف�شر
1-�لهتمام بامل�شروعات �ل�شياحية فى �لبيئة �ل�شحر�وية .

2- �إقامة �شد �لرو�فعة على و�دى �لعري�ش . 
3-  ��شتزر�ع �لكثبان �لرملية فى بع�ش مناطق �لبيئة �ل�شحر�وية. 

4-  �إن�شاء �شبكة من �لطرق فى �ملناطق �ل�شحر�وية.
5-   تعر�ش بع�ش �ملناطق �لزر�عية فى �لبيئة �ل�شحر�وية للت�شحر .

6- �إقامة م�شروع �لكثبان �لرملية جنوب و�حة �شيوة.
7- حفر �لآبار �لعميقة فى مناطق ��شت�شالح �لأر��شى.

�ل�شوؤ�ل �لثانى : 
 »تعانى �لبيئة �ل�شحر�وية من عدة م�شكالت«  على �شوء هذه �لعبارة 

�أ - حدد م�شكالت �لبيئة �ل�شحر�وية .

ب -  جهود �لدولة حلل هذه �مل�شكالت .

الدرس الرابع

ر ط � ل ت م �ش

د ة ب ل ح م �

ب ر ع �ش د ي م

و ي ل ل و ت �ش

ب ت ر ة ي � ة

ة ع ح ي و ح ف

ثانيا : التدريبات
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

�ل�شوؤ�ل �لثالث  :
�شع عالمة ) ✓( �أمام �لعبارة �ل�شحيحة وعالمة ) ✗( �أمام �لعبارة غري �ل�شحيحة 

مع �لت�شويب . 
 )               ( )1( يوؤدى متلح �لرتبة �إلى�نخفا�ش �إنتاجيتها .        
)               ( )2( �أقيم م�شروع ��شتزر�ع �لكثبان �لرملية جنوب و�حة �لفر�فرة لتثبيت �لرمال.   
)3( يعد حفر �لآبار �لعميقة من �مل�شاريع �ملهمة ل�شت�شالح �لأر��شى كما فى �ل�شحر�ء �ل�شرقية .)              (
)4( توؤدى �ل�شيول �إلى تدمري �حلقول �لزر�عية و �ملبانى .         )              (

�ل�شوؤ�ل �لر�بع : ما �لنتائج �ملرتتبة على..........؟ 
1- حترك �لرمال فى �لبيئة �ل�شحر�وية . 

2-  ندرة �لأمطار فى �لبيئة �ل�شحر�وية . 
3-   زيادة ��شتهالك �ملياه فى �لبيئة �ل�شحر�وية . 

الدرس الرابع
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تدريبات عامة على الوحدة الأولى

�ل�شوؤ�ل �لأول : تخري �لإجابة �ل�شحيحة مما بني �لقو�شني :
1 - تبلغ م�شاحة �لبيئة �ل�شحر�وية نحو .................٪ من جملة م�شاحة م�شر.

)99 - 96 - 95 - 93(
2 - من جبال �شبه جزيرة �شيناء جبل ..................

)�ل�شايب - مو�شى - علبة - �لعوينات(
3 - من ه�شاب �ل�شحر�ء �لغربية ه�شبة .........

)�جللف �لكبري - �جلاللة �لبحرية - �لتيه - �لعبابدة(
4 - تهب على م�شر رياح حمملة بالأتربة خا�شة فى �شهرى مار�ش و�إبريل تعرف برياح ............

)�ل�شريوكو - �ل�شموم - �لهبوب - �خلما�شني(
5 - من �أ�شهر �لقبائل �لتى تعمل بحرفة �لرعى فى �ل�شحر�ء �لغربية قبيلة �أولد .........

)عامر - على - عابد - �ل�شهرى(
6- تنت�شر �جلبال �لقبابية قليلة �لرتفاع على �ل�شهول �ل�شاحلية فى �شمال �شيناء منها جبل...............

 ) �شانت كاترين - �جلدى  - مو�شى - حماطة ( 
7-   تنت�شر ظاهرة ....................... فى �ل�شحر�ء �ل�شرقية . 

) �لكثبان �لرملية - �ملنخف�شات - �لأودية �جلافة - �لو�حات ( 

�ل�شوؤ�ل �لثانى : مب تف�شر .......؟
1 - منو �لنباتات �لطبيعية فى �لبيئة �ل�شحر�وية.

2 - تنوع �لأن�شطة �لقت�شادية يف �لبيئة �ل�شحر�وية.
3 - �إقامة م�شروع ��شتزر�ع �لكثبان �لرملية جنوب و�حة �شيوة.
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الوْحَدُة األولى

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

4 - حفر �لآبار �لعميقة فى مناطق ��شت�شالح �لأر��شى بال�شحر�ء �لغربية.
5 - �نت�شار �شناعة �لتمور و�ل�شجاد �ليدوى فى �لبيئة �ل�شحر�وية.

6 -عمل بع�ش �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية بحرفة �لتعدين. 
7 - عمل بع�ش �شكان �لبيئة �ل�شحر�وية بالن�شاط �ل�شياحى. 

�ل�شوؤ�ل �لثالث : قارن بني :
�أ - �لعاد�ت �لإيجابية و�لعاد�ت �ل�شلبية ل�شكان �لبيئة �ل�شحر�وية.

ب - �ل�شحر�ء �لغربية و�ل�شحر�ء �ل�شرقية من حيث �له�شاب بكل منهما.

�ل�شوؤ�ل �لر�بع :

�ل�شوؤ�ل �خلام�ش:
�شع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�شحيحة وعالمة )✗( �أمام �لعبارة غري �ل�شحيحة مع �لت�شويب :



الف�سل الدرا�سى الثانىالدرا�سات االجتماعية14

6 - �أن�شاأت �لدولة �شد  �لرو�فعة على و�دى قنا حلجز مياه �ل�شيول و�ل�شتفادة منها.                   )               ( 
7 -يعد جبل مو�شى ودير �شانت كاترين من �ملز�ر�ت �ل�شياحية �لدينية فى �لبيئة �ل�شحر�وية .)              (

�ل�شوؤ�ل �ل�شاد�ش : 
�كتب �مل�شطلح �جلغر�فى �لذى تدل عليه �لعبار�ت �لآتية : 

1- منطقة يقل فيها �ملطر وي�شود �جلفاف.     )......................... ( 
2-  تدهور �لرتبة �لزر�عية و�نخفا�ش قدرتها على �إنتاج �لنبات.   )......................... (
3-   تر�كم �لأمالح على �شطح �لرتبة ود�خل م�شامها .   )......................... (
4-  جمارى مائية كانت جترى بها �ملياه ثم جفت .    )......................... (
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

 ن�شاط )1( فكر واكتب
اأمامك جمموعة من احلروف والأرقام ا�شتخدمها للتعرف املفاهيم التالية و ا�شتبدل التعريف

 1- جزء من الياب�شة يطل على البحر واملحيط 

2-  اأر�س متتد من خط ال�شاحل اإلى م�شافات داخل الياب�س : 

ن�شاط ) 2( اكت�شف اخلطاأ : 
اأمامك خريطتني مل�شر اخلريطة ) اأ ( موقع عليها بع�س املناطق ب�شكل خاطئ اكت�شفها ثم اأعد توقيعها 

مرة اأخرى على اخلريطة ) ب( بطريقة �شحيحة .
1- بحرية الربدويل 

2-  خليج العقبة 
3-  راأ�س احلكمة 

4- راأ�س بنا�س 
5-  مدينة الإ�شكندرية 

6-  مدينة الغردقة 
7- مدينة رفح 

8-  مدينة حاليب 

الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية

اأولاً : الأن�شطة

 البيئة الساحلية
الدرس األول

 11   2  10 3 8 1 

10  8    4   1  6   8     9    6    

11 10   8   4  1   6  8   1

11 10 9     8 7 6   5    4   3  2   1  
ة   ا   ئ ب ح  خ �س ط ل هـ  ي

خريطة )ب(خريطة )اأ(

17

3
5

6
2

4

8
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الدرس األول

ن�شاط ) 3( لحظ واأكمل :
 اأمامك �شورتني لحظهما جيًدا ثم اأجب : 

 

اأ- ميكنك م�شاهدة ال�شورة ) 1( فى البيئة .............. والبيئة ............... وهذا  يوؤكد  على
                       .............. البيئات امل�شرية 

ب- ميكنك م�شاهدة ال�شورة )2( على �شاحل ........... 
ج- قارن بني اخل�شائ�س املناخية للبيئتني

البيئة ..... البيئة ..... وجه املقارنة
.............................. .............................. اخل�شائ�س املناخية

       �شورة )2( �شورة )1( 



17

الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

ال�شـ�ؤال الرابع :

ثانيا : التدريبات

ال�شـ�ؤال الثالث :
)...............(
)...............(

)...............(

الدرس األول

اخلليج   - ال�شعاب املرجانية  -  البحرية -  ال�شرم .
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ال�شـ�ؤال اخلام�س:

ال�شـ�ؤال ال�شاد�س :

البيئة ال�شاحلية على �شاحل البحر  الأحمر البيئة ال�شاحلية على �شاحل البحر املتو�شط وجه  املقارنة

................................ ................................ المتداد

................................ ................................ ال�شهول ال�شاحلية

................................ ................................ البحريات

................................ ................................ اخللجان

الدرس األول

ال�شـ�ؤال ال�شابع :

-
-
-
-
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثانى الخصائص السكانية للبيئة الساحلية

ن�شاط ) 1( فكر ولون 
              ) در�شت فى الف�شل الدرا�شى الأول اأن بيئات م�شر متداخلة ( 

املحافظات  لون  الألــوان  وبا�شتخدام  ذلك  �شوء  على   
ال�شاحلية التى تتبع  كل من

1- البيئة الزراعية باللون الأخ�شر. 
2-  البيئة ال�شحراوية باللون الأ�شفر .

ن�شاط ) 2( فكر وار�شم 
) املحافظات ال�شاحلية من حمافظات اجلذب ال�شكانى ( 

         على �شوء ذلك .. 
 حدد على خريطة م�شر التى اأمامك تيارات الهجرة 
 من املحافظات امل�شرية اإلى املدن ال�شاحلية الآتية : 

1- مر�شى مطروح .              2-  الإ�شكندرية.
3-  الغردقة.                           4-  ال�شوي�س.

5-  بور�شعيد. 

ن�شاط ) 3( اكت�شف كلمة ال�شر 
الكلمات  لتكون  ا�شطبها  احلروف  من  جمموعة  اأمامك 

الدالة على العبارات الآتية يتبقىلديك جمموعة من احلروف 
اأعد ترتيبها واكت�شف كلمة ال�شر 

1- اإحدى العادات ال�شلبية ل�شكان البيئة ال�شاحلية.
2-اإحدى العادات الإيجابية ل�شكان البيئة ال�شاحلية.
3-مدينة جديدة اأن�شاأتها الدولة فى البيئة ال�شاحلية .

4-حرفة رئي�شة ل�شكان البيئة ال�شاحلية .
كلمة ال�شر :

تتمثل اأهميتها ال�شياحية يف:

اأولاً : الأن�شطة

ة �س د هـ ا ط م
ب ر ج ة ر و ا
ر ع ل ر ا ا ل
ج ي ر ج ي خ غ
ل �س ب ر ع ل ا
غ ر ا ق ة هـ ا
ا د ل ل ة اأ ي
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الدرس الثانى

                        ال�شلوكيات        اأوافق عليها            ل اأوافق                ال�شبب
● اأقوم باإلقاء املخلفات فى البحر

● اأتعاون مع والدى فى العمل اأثناء ال�شيد

● األتزم بالعبور فى مناطق العبور املحددة

● اأحافظ على نظافة ال�شاطئ

ال�شـ�ؤال الثانى :

ال�شـ�ؤال الأول :

ثانيا : التدريبات

ن�شاط )4( ابحث و �شجل:
 بال�شتعانة ب�شبكة املعلومات الدولية اجمع معلومات عن امل�شاكل املرتتبة على الهجرة غري 

ال�شرعية ثم �شجلها فى كرا�شة الن�شاط . 
ن�شاط ) 5( �شلوكيات فى بيئتى

 اأمامك جمموعة من ال�شلوكيات �شع عالمة )✓( فى املربع الذى تختاره مو�شًحا ال�شبب: 
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائىدار النمر للطباعة

الدرس الثانى

ال�شـ�ؤال الثالث :

ال�شـ�ؤال اخلام�س :
�شع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )✗( اأمام العبارة غري ال�شحيحة مع الت�شويب :

ال�شـ�ؤال الرابع :
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الدرس الثالث
الموارد واألنشطة االقتصادية فى البيئة الساحلية

 ن�شاط )1( لحظ واأكمل:
اأمامك جمموعة من ال�شور تعرب عن بع�س موارد البيئة ال�شاحلية لحظها جيدا ثم اأجب : 

تعرب ال�شورة عن .........               تعرب ال�شورة عن ..........                      تعرب ال�شورة عن ..........
 و ت�شتغل فى حرفة .........          وتقوم عليه عدة �شناعات                        وت�شتغل فى حرفة ..........
 واأهم مناطقها ..........                 منها ........،.......                 وتقوم عليه �شناعة ......، ......

 ..................                          واأهم حقوله..........

 ن�شاط )2( فكر واأكمل:
تعرف  العبارات  من  جمموعة  اأمامك      

مدلولها واأكمل ال�شكل التالى : 
 اأفقى: 

البيئة  فى  الزراعية  املحا�شيل  ــد  اأح 1ـ 
ال�شاحلية.

2ـ اأحد حقول البرتول على �شاحل
خليج ال�شوي�س. )معكو�شة(

ال�شمالى  ال�شاحل  على  للرعى  منطقة  3ـ 
الغربى للبحر املتو�شط

اأولاً : الأن�شطة
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثالث

 راأ�شى:
1ـ مدينة �شاحلية يوجد بها م�شنع للحديد و ال�شلب.

2ـ اأحد الأن�شطة الأقت�شادية املرتبطة بالبحر.
3ـ اأحد حقول الغاز الطبيعى فى �شمال الدلتا. )معكو�شة(

4ـ اأكرب بحريات م�شر من حيث اإنتاج الأ�شماك.
 

ن�شاط ) 3( تخيل واخرت : 

 ن�شاط ) 4( ار�شم وعلق : 
 ار�شم لفتات اإر�شادية لتوعية ال�شكان باأهمية احلفاظ على البيئة ال�شاحلية من التلوث وقم بتعليقها على جدران 

الف�شل بعد عر�شها على املعلم . 

ال�شـ�ؤال الأول :
ثانيا : التدريبات
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الدرس الثالث

ال�شـ�ؤال الثانى :

ال�شـ�ؤال الثالث :

  ال�شـ�ؤال الرابع
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الوْحَدُة الثانية

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

ال�شـ�ؤال الأول :

ال�شـ�ؤال الثانى :

تدريبات عامة على الوحدة الثانية

املدن التى
م�شكلةم�شكلة

كمدينة .......... على �شاحل البحر املتو�شط

الأهمية الأقت�شادية للجزر ال�شاحلية على البحر الأحمر.

ال�شـ�ؤال الثالث :
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5ـ  منو ال�شعاب املرجانية على �شواحل البحر الأحمر .
6ـ  اعتبار املدن ال�شاحلية منطقة جذب �شكانى .

ال�ش�ؤال الرابع : 
 ما النتائج المترتبة على ؟ 

1- تاآكل اأجزاء من ال�شواحل امل�شرية 
2- تلوث املياه ال�شاطئية 

3-  �شقوط الأمطار ال�شتوية على �شواحل البحر املتو�شط 
4- اقرتاب اجلبال من �شاحل خليج العقبة 

5- تنوع الأن�شطة القت�شادية فى البيئة ال�شاحلية 
ال�شوؤال اخلام�س : 

اأمامك خريطة �شماء مل�شر وقع عليها مدلول الأرقام التالية 
1-خليج ...........  

2-  مدينة  ...........  
3- خليج  ...........     
4- البحر ............   

5-  مدينة  ............  
ال�ش�ؤال ال�شاد�س : 

 ما المق�ش�د بالم�شطلحات الجغرافية الآتية : 
 ـ �شرم    ـ خليج     ـ راأ�س اأر�شى

 ـ مدينة مليونية    ـ هجرة غري �شرعية  ـ بوغاز 
  ال�ش�ؤال ال�شابع 

      )قارن بين الم�شكالت البيئية وال�شكانية فى البيئة ال�شاحلية وجه�د الدولة لحلها(

1 3

2

4

5
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الوْحَدُة الثالثة

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس األول محمد على )1805 - 1848م(

اأولاً : الأن�شطة

ن�شاط )1( فكر و�أكمل 
  �أ- �لتنظيم �لإد�رى فى عهد حممد على

  ب- ال�شيا�شة االقت�شادية فى عهد حممد على

 - �هتم بتطوير �لزر�عة                             ..............                               - ترتب على �لتقدم �لزر�عى
 - اهتم بـ...........                            ..............                                 وال�شناعى واال�شتقرار الداخل

 - اهتم بـ...........                             ..............                             .......................                                                                                                                         

ن�شاط )2( فكر وعرب:
على �شوء ما در�شت اكتب خم�شة اأ�شطر عن اهتمام »حممد على« بالتعليم.

ن�شاط )3( تذكر و�أكمل:
    اأكمل ال�شكل التالى:

............      ال�شناعة      ............      

..........      اأق�شام      ..........      مديريات      

بناء الدولة الحديثة
وأحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر

اأن�شاأ.......      
...........

�أهتم 
باإحياء.......      

   ..... ن�شاأ اأ
.............

اجلي�ش      
و�لبحربة 

فى عهد حممد 
على

بناء 
جي�ش قوى مزود 

باأ�شلحة حديثة
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الدرس األول

ن�شاط )4( فكر واأجب:
   الحظ اخلريطة التى اأمامك ثم اأجب:

1- حدد اأ�شماء البالد التى و�شل اإليها نفوذ »حممد على«.
والدول  على«  »حممد  بني  ال�شدام  على  ترتبت  التى  النتائج  ما   -2

االأوربية اال�شتعمارية؟

ن�شاط )5( فكر وتعرف
اأ- مهند�ش فرن�شى اأعطاه �شعيد با�شا امتياز قناة ال�شوي�ش

ب- حاكم م�شرى قامت اإجنلرتا بال�شغط على ال�شلطان العثمانى فقام بعزله وتولية ابنه توفيق

جـ- �شيا�شة جلاأ اإليها اإ�شماعيل اأدت اإلى حدة االأزمة املالية فى م�شر وزيادة التدخل االأجنبى

د       د ل         �ش  

    م     ل

 �ش ن

ال�شـ�ؤال الأول :
ثانيا : التدريبات
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29 ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس األول

ال�شـ�ؤال الثانى :

ال�شـ�ؤال الثالث :

ال�شـ�ؤال الرابع :

ال�شـ�ؤال اخلام�س :



الحركة الوطنية ومقاومة االحتالل البريطانى

اأولاً : الأن�شطة

 ن�شاط )1( بطاقة تعارف
اأكمل البطاقة التالية لتتعرف معلومات عن اأحمد عرابى.

ن�شاط )2( فكر و �كتب
  اأ ـ اكتب ثالثة اأ�شطر عن اأ�شباب الثورة العرابية.

 ب ـ �أكمل ال�شكل التالى:

ن�شاط )3( تخيل وخل�ش ثم عرب عن راأيك
  اأـ تخيل اأنك اأحد زعماء الثورة العرابية و طلب اإليك اأن تلخ�ش اأحداث الثورة فماذا تقول؟

ب ـ ابدى راأيك فى املطالب التى تقدم بها بع�ش ال�شباط امل�شريون اإلى ريا�ش با�شا.

زعماء الثورة العرابية
   

ـ  .................

ـ ................

ـ  .................

ـ ................

ـ ................

ـ ................

اأحمد عرابى

 ولد مبحافظة .................. عام ...............................

 التحق بـ ................ حفظ ........... ثم التحق بـ ..............
 ان�شم اإلى ............... فى عهد ................................

 ترقى حتى و�شل اإلى رتبة ................فى عهد ................... 

الدرس الثانى
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الوْحَدُة الثالثة

الدرس الثانى

ن�شاط )4( الحظ ثم حدد و�شجل
 اأـ حدد باال�شهم خط �شري االحتالل الربيطانى مل�شر ثم �شجل  هذه املراحل )خط ال�شري( .

1- مدينة ................
2- معركة................
3- مدينة................
4 - مدينه................

5 - معركة................
6- مدينة................
ن�شاط )5( فكر وخل�ش

لدى  الوطنى  ال�شعور  -�شف  اأ   
الربيطانية  ال�شيا�شة  جتاه  امل�شريني 

فى م�شر .
 ب ـ اأكمل ال�شكل التالى لتتعرف 

ال�شيا�شة الربيطانية فى م�شر.

ن�شاط )6( فكر و�كتب
  ـ �شنف فى جدول من اإن�شائك  كفاح كل من حممد فريد وم�شطفى كامل داخل وخارج م�شر.

ال�شيا�شة 
الربيطانية فى م�شر 

ـ  حتويل.............
ـ اإلغاء.............. ....................

..................

ـ خف�ش............
..................

 ـ اإلزام م�شر بدفع..........
.......................

ـ اإلغاء .............

..................

ـ ال�شيطرة على.......
....................

31 ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الوْحَدُة الثالثة
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الدرس الثانى

ثانيا : التدريبات

ال�شـ�ؤال الأول : 
اأكمل الفراغات فى العبارات التالية بكلمات منا�شبة : 

 اأ- ازداد التدخل االأجنبى فى م�شر منذ عهد �شعيد با�شا نتيجة .............
ب -دعا الزعيم .............. الإن�شاء نقابات للعمال . 

ال�شـ�ؤال الثاين :

 �شع عالمة ) ✓( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة ) *( اأمام العبارة  غري ال�شحيحة مع الت�شويب فىما يلى : -
)  (  اأ - التحق اأحمد عرابى باجلي�ش امل�شرى فى عهد �شعيد با�شا .     
) ب-  طالب اأحمد عرابى بامل�شاواة بني اأبناء م�شر وغريهم من باقى االأجنا�ش .                  ) 
)  ( جـ - وقفت فرن�شا اإلى جانب احلركة الوطنية امل�شرية بعد االتفاق الودى عام 1904م .    
)  ( د- اأدت االمتيازات االأجنبية اإلى التدخل االأجنبى  فى �شئون م�شر.                     

ال�شـ�ؤال الثالث:

تخري االإجابة ال�شحيحة مما بني القو�شني فيما يلى : 
 اأ - بداأ جتنيد اأوالد عمد البالد وم�شايخها فى عهد .............

) �شعيد با�شا - اخلديو اإ�شماعيل - اخلديو توفيق - اإبراهيم با�شا (      
 ب- قاد اأحمد عرابى مظاهرة عابدين ال�شلمية فى �شبتمرب عام ............ م 

)1881-1878-1874-1870 (        
 جـ - قام م�شطفى كامل بتاأ�شي�ش جريدة ............ عام 1900 م . 

) الوقائع امل�شرية- املوؤيد - اللواء - االأهرام (       
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الوْحَدُة الثالثة

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثانى

 مب تف�شر... ؟ 
اأ - قيام الثورة العرابية .

ب -  ازدياد التدخل االأجنبى فى �شئون م�شر .
جـ - تقدمي ال�شباط امل�شريني �شكوى اإلى ريا�ش با�شا رئي�ش جمل�ش الوزراء . 

 د- التفاف  اجلي�ش وال�شعب حول اأحمد عرابى .
هـ - ات�شال م�شطفى كامل بالدول االأوربية .

ال�شـ�ؤال اخلام�س :
 اأكتب ثالثة ا�شطر عن كل من : 

 اأ- مطالب اجلي�ش وال�شعب فى 9 �شبتمرب 1881 ) مظاهرة عابدين ( .
ب - دور كل من م�شطفى كامل وحممد فريد فى مقاومة االحتالل الربيطانى .

ال�شـ�ؤال الرابع :
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سعد زغلول باشا )ثورة 1919 م (

ن�شاط )1( بطاقة تعارف 
الحظ ال�شورة التى اأمامك واأكمل  البطاقة التالية لتتعرف معلومات عن زعيم وطنى 

 ن�شاط )2( فكر و�أكمل : اأكمل ال�شكل التالى لتتعرف عوامل قيام ثورة 1919م.

اأولاً : الأن�شطة

عوامل قيام ثورة 1919م

..........................

..........................
..............................
..............................

..............................

............................................................
..............................

ا�شم ال�شخ�شية 
....................          

ولد فى .................................
 تلقى تعليم �لدينى فى ..................

 تتلمذ على يد ................ و................
 املنا�شب التى تقلدها : 

عمل حمررا فى ........ وان�شم اإلى .................
تولى  ثم   ،  ......... الإن�شاء  الدعوة  فى  �شارك  بـ...........  عمل  ثم   ،  ........ بـ  ا�شتغل 

.......... ، ومت اختياره وزيرا  لـ ............. ، وانتخب ع�شوا باجلمعية .............

الدرس الثالث
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ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثالث

 ن�شاط )3(   �شاهد و�شف 
�شاهد ال�شور التالية ثم �شف ما تعرب عنه كل �شورة باأ�شلوبك 

تعرب ال�شور عن  .........................               تعرب ال�شور عن ..........................
ن�شاط ) 4(  فكر وا�شتنتج

    اأ-اأكمل ال�شكل التالى:
حتـــفـــظـــات 

بريطانيا
الواردة فى     

ـ  .................      ت�شريح 28 فرب�ير 1922م

ـ  ................. ـ ................

ـ ................

 ب- عرب عن راأيك فى التحفظات االأربعة لت�شريح 28 فرب�ير 1922 م .

ن�شاط )5( فكر و�أكمل

      .........

.........

نتائج   

   ثورة 1919م

......... .........

.........
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.............

.............

.............

............. احلديثالقدمي

 ن�شاط )6(  فكر ورتب
 اإليك جمموعة من االأحداث التاريخية رتبها على اخلط الزمنى من القدمي اإلى احلديث

                            ت�شريح 28 فرباير ــ  الثورة العرابية ــ ثورة 1919 ــ احلرب العاملية االأولى.
 
  

ثانيا: التدريبات

الدرس الثالث

ال�شـ�ؤال الأول :

ال�شـ�ؤال الثانى :

ال�شـ�ؤال الثالث :

ال�شـ�ؤال الرابع:
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ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

طلعت حرب باشا

ن�شاط )1( فكر و تعرف
تتعرف  حاول  البارزة  التاريخية  امل�شرية  ال�شخ�شيات  الحدى  املعلومات  من  جمموعة  اإليك    

�شاحب ال�شخ�شية.
 من يكون ؟

ــ �شخ�شية م�شرية ولد بالقاهرة.
ــ تلقى تعليمة فى مدر�شة احلقوق.

ــ عمل فى التدري�ش باجلامعة امل�شرية.
ــ عني ع�شوا مبجل�ش ال�شيوخ فى اأول برملان م�شرى.

ــ ارتبط ا�شمه با�شتقالل م�شر االقت�شادى عن ال�شيطرة االجنبية.

                                        �شاحب ال�شخ�شية هو ....................
  ن�شاط )2( فكر و �أكمل

اأولاً : الأن�شطة

   اجنازات 
طلعت 

حرب با�شا

طلعت 
حرب و قناة 

ال�شوي�ش

�أعد ......................
.........................

 اأدى فى النهاية اإلى :
.........................

تاأ�شي�ش ..................
........................

من  وطنيا  موقفا  ــذ  اأخ
�شركة  امتياز  مد  م�شاألة 
قناة ال�شوي�ش عام 1910م

ا�شتطاع مب�شاركة جمموعه 
املال  مبجال  العاملني  من 

والتجارة

طلعت حرب 

و...........

.......... 

الدرس الرابع
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ن�شاط )3( الحظ و عرب
  الحظ �شور ال�شعارات التالية وتعرف ا�شمها  ثم اكتب �شطرين عن اأهمية بنك م�شر يف تنمية تلك

  ال�شركات اأو امل�شروعات.

ن�شاط )4( عرب عن راأيك:
  فى راأيك اأهمية الراأ�شمالية ال�شناعية امل�شرية تتمثل فى:

1ـ .......................     2ـ .......................    3ـ .......................

شعار  ................. شعار  .................شعار  .................

الدرس الرابع

ال�ش�ؤال الأول:

مع  يلى  فىما  ال�شحيحة  غري  العبارة  ــام  اأم  )✗( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  ــام  اأم  )✓( عالمة  �شع 
الت�ش�يب:

)    ( )اأ( �شاعدت روؤو�ش االأموال االأجنبية فى التنمية االقت�شادية.   
)    ( )ب( �شاهم طلعت حرب فى رف�ش مد امتياز �شركة قناة ال�شوي�ش.   
)    ( )ج( اأ�ش�ش طلعت حرب بنك م�شر بروؤو�ش اأموال م�شرية.    
)    ( )د( اقت�شرت م�شاهمات بنك م�شر على امل�شروعات ال�شغرية.   

  ال�ش�ؤال الثانى:    مب تف�شر..........؟         
اأ- ارتباط ا�شتقالل م�شر ال�شيا�شى با�شتقاللها االقت�شادى.

ب- اإعداد طلعت حرب تقريًرا حول م�شاألة مد امتياز �شركة قناة ال�شوي�ش.

ثانيا : التدريبات



39

الوْحَدُة الثالثة

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الرابع

جـ- متويل بنك م�شر لل�شناعات الوطنية.
ال�ش�ؤال الثالث: اكتب فى ثالثة اأ�شطر عن كل من:

1- دور طلعت حرب فى اإن�شاء بنك م�شر.  
2- اأهمية البنوك الوطنية امل�شرية.

3- م�شاندة بنك م�شر للراأ�شمالية الوطنية امل�شرية.
4- ن�شاأة طلعت حرب.

ال�ش�ؤال الرابع:
اأكمل الفراغات التالية بكلمات منا�شبة:

 اأ- يرتبط ا�شم طلعت حرب باال�شتقالل االقت�شادى لـ..........................................

ب- ا�شتطاع طلعت حرب تاأ�شي�ش.........................................................

جـ- ي�شاهم بنك م�شر فى متويل امل�شروعات..................................................
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ثورة 23 يوليو 1952 م

ن�شاط )1( فكر وعرب
 ـ تخيل اأنك تعي�ش فى م�شر قبل ثورة 23 يوليو 1952 �شف اأحوالها اآنذاك

ن�شاط )2( فكر و�شنف
 ـ اإليك قائمة ببع�ش الأ�شباب التى اأدت اإلى قيام ثورة يوليو 1952 �شنفها فى اجلدول التالى:

ن�شاط )3(  لحظ وعرب
اإليك عدد من ال�شور عن مبادئ ثورة 23 يوليو 1952م اأكتب املبداأ التى تعرب عنه كل  �شورة وكيف حتقق؟!

الق�شاء.............                                     الق�شاء.............                            
حتقق بـ.............                                       حتقق بـ...............  

اأولاً : الأن�شطة

الدرس األول

فى مصر خالل الفترة من 1952 م: 25 يناير 2011م
التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

               اأ�شباب اجتماعية

.............................

.............................

.............................

      اأ�شباب اقت�شادية

.........................

.........................

.........................

       اأ�شباب �شيا�شية

.........................

.........................

.........................

ـ قلة الدخل.  ـ غياب العدالة الجتماعية.   ـ ارتفاع الأ�شعار.    ـ �شوء توزيع الرثوات. 

ـ انت�شار اجلهل. ـ الحتالل الربيطانى مل�شر.    ـ ف�شاد احلكام.   
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        اإقامة...............                                   اإقامة................                         
         حتقق بـ...............                                         حتقق بـ.............

ن�شاط )4(   فكر واأكمل

ن�شاط )5( فكر واأكمل:
 فكر واأكمل بو�شلة الأحداث لتتعرف 
الإ�شرائيلى  العدوان  عن  معلومات 

على م�شر.

الدرس األول

نتائج 
ثورة 

23يوليو1952 م  

   القت�شادية وتتمثل فى:
 ـ ........................
 ـ ........................
 ـ ........................

ال�شيا�شية وتتمثل فى:
 ـ ........................
 ـ ........................
 ـ ........................

الجتماعية وتتمثل فى:
 ـ ..........................

         اأ�شباب
............................. 

         دعم هذا العدوان

  .................................. 

       العدوان   
     الإ�شرائيلى                  
    على م�شر       

           انتهى العدوان

...............................  

         الهدف من العدوان

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 
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ثانيا : التدريبات
الدرس الثانى

اأعد ترتيب الأحداث التاريخية التالية وفقا لت�شل�شلها الزمنى.

مب تف�شر:

1-تاأ�شي�ش تنظيم ال�شباط الأحرار.
2-قيام العدوان الثالثى على م�شر.

3-قيام ثورة يوليو1952م.
4-ف�شل العدوان الثالثى على م�شر 1956م.
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حرب أكتوبر »ملحمة العبور 1973م«

اأولاً : الأن�شطة

ن�شاط )1( فكر وعرب
  �شف اأحوال م�شر قبل حرب اأكتوبر فيما ل تزيد عن خم�شة اأ�شطر، مو�شًحا موقف اأبناءها بعد هزمية 5 يونيو 

:1967

ن�شاط )2(    فكر واأكمل ثم عرب عن راأيك
   اأ- اأكمل ال�شكل التالى:

ب ـ  على �شوء ما در�شت فى راأيك هل كان قرار حرب اأكتوبر 1973 قراًرا �شواًبا اأم خطاأ؟ وملاذا؟
ن�شا ط )3( �شاهد و�شف

     ـ �شف ما تعرب عنه ال�شورة.

الدرس الثانى

حرب   
      اأكتوبر 1973م

          اأ�شبابها
     .....................  

.....................  

.....................  

        عوامل جناحها
     .....................  

.....................  

.....................  

               نتائجها
     ....................  

....................  

....................  
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ن�شاط )4( عرب عن راأيك:
  ـ وجه ر�شالة اإلى قيادات اجلي�ش امل�شرى فى حرب اأكتوبر 1973 واأخرى اإلى كل دول العامل تو�شح لهم من 

هم اجلنود امل�شريني البوا�شل.

ن�شاط )5( فكر وحدد
 ـ فى اجلدول الذى اأمامك حدد اأوجه ال�شبه والختالف بني قرارى جمل�ش الأمن رقمى 338 و 340.

   وجه املقارنة    قرار جمل�ش الأمن رقم 338         قرار جمل�ش الأمن رقم 340

   اأوجه ال�شبه

  اأوجه الختالف

الدرس الثانى

ثانيا : التدريبات

غري  العبارة  اأمام   )✗( وعالمة  ال�صحيحة  العبارة  اأمام   )✓( عالمة  �صع 
ال�صحيحة مع الت�صويب :
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الوْحَدُة الرابعة

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثانى
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ثورتا 25 يناير 2011 م و30 يونيو 2013م

ن�شاط )1( فكر و�شنف
     �شنف الأ�شباب التى اأدت اإلى قيام ثورة 25 يناير 2011 م فى اجلدول التالى:

ن�شاط  )2( فكر و�شمم
  اأ ـ اأكمل ال�شكل التالى

ب- �شمم �شعاًرا لثورة 25 يناير 2011 فى كرا�شتك :
جـ - اكتب ر�شالة لل�شباب امل�شريني الذين �شاركوا فى ثورة 25 يناير معربا عن راأيك فيما قاموا به.

ن�شاط )3( تذكر واحكى 
 اأ ـ احكى لزمالئك اأحداث ثورة 25 يناير 2011م.

ن�شاط )4(  فكر واأكمل
 اأ ـ اأكمل ال�شكل التالى

اأولاً : الأن�شطة

الدرس الثالث

..................... 

..................... 

 .....................  اأهداف ثورة 25يناير 2011م

     ال�شيا�شية     القت�شادية       الجتماعية       التعليمية        ال�شحية

 
ثورة 25 

يناير  2011 م         

           اأهم اإجنازاتها
 ـ ........................
 ـ ........................
 ـ ........................

عوامل جناحها
 ـ ........................
 ـ ........................
 ـ ........................
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الوْحَدُة الرابعة

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة

الدرس الثالث

ب ـ وجه ر�شالة لأرواح �شهداء ثورة 25 يناير 2011م مو�شًحا لهم اأن دماءهم كانت وقوًدا للثورة.

ن�شاط )5( فكر وعرب
 ـ اكتب خم�شة اأ�شطر عن دورك اليوم وغًدا نحو وطنك الغالى م�شر »حتت �شعار اإبداأ بنف�شك«.

ثانيا : التدريبات
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تدريبات عامة على الوحدة الرابعة
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الوْحَدُة الرابعة

ال�سف ال�ساد�س االبتدائى دار النمر للطباعة
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11 ـ يحدال�شحراءالغربية البحر الأحمر �شرًقا و وادى النيل غرًبا.                     
12ـ ت�شم البيئة ال�شاحلية فى م�شر اإحدى ع�شرة حمافظة.       

13ـ تعترب مدينة مر�شى مطروح من املدن املليونية بالبيئة ال�شاحلية.   
14ـ تنت�شر ال�شعاب املرجانية مبناطق متفرقة ب�شواحل البحر املتو�شط.    

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 
)          ( 

  تدريبات عامة
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)          ( 
)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 
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  تدريبات عامة

)          ( 

)                        ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)          ( 

)                        ( 

)                        ( 

)                        ( 

)                        ( 
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)                        ( 

)                        ( 

)                        ( 

)                        ( 

)                        ( 

)                        ( 

)                        ( 
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  تدريبات عامة
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6ـ  العادات الإيجابية و ال�شلبية ل�شكان البيئة ال�شاحلية .                                       

9-  الأ�شباب ال�شيا�شية - الأ�شباب الأقت�شادية لثورة يوليو 1952م .                               

7. ثورة 1881 م - ثورة 1919م من حيث الأ�شباب والنتائج

8. ثورة 25 يناير 2011م وثورة 30 يونيو 2013م من حيث الأ�شباب والنتائج.
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  تدريبات عامة
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  تدريبات عامة

 الت�شابه

4 ـ ما الفرق بني الراأ�ش الأر�شى واخلليج مع اإعطاء مثال لكل منها ؟

على
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4 ـ قارن بني البيئة ال�شحرواية و البيئة ال�شاحلية من حيث العادات اليجابية لل�شكان؟
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مناذج  امتحانات

منوذج )1(

مناذج امتحانات للف�شل الدرا�شى الثانى

�سكان



الف�سل الدرا�سى الثانىالدرا�سات االجتماعية68

ب ـ ماذا يحدث اإذا.....؟ 
                              1ـ زادت مياة الأمطار فى املناطق ال�شحراوية.

                              2ـ مل تطل م�شر على البحر املتو�شط و البحر الأحمر.
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)ب( اكتب املفهوم اجلغرافى الذى تدل عليه العبارات التالية:
1- جتمعات من الرمال تاأخذ اأ�صكاال خمتلفة وتنت�صر فى مناطق ال�صحارى.

2- فتحةت�صل البحرية بالبحر.
3- قيام االأمواج بنحت ال�صخور التى ت�صكل �صاحل البحر.

مناذج امتحانات

3. تعد ال�صياحة من االأن�صطة االقت�صادية املهمة فى البيئة ال�صحراوية.
)ب( ماذا يحدث اإذا ........؟

1- اأهملت الدولة اإقامة الفنادق واملحميات والطرق اجلديدة0
2- مل تتواجد التالل اجلريية بال�صاحل ال�صمالى الغربى مل�صر.

ثانيًا: التاريخ
ال�سوؤال الثالث: )اأ( اأخرت الإجابة ال�سحيحة مما بني القو�سني واأكمل الفراغات التالية:

1. اهتم )حممد على( بالتعليم فاأر�صل البعثات للخارج خا�صة.........
)اجنلرتا - فرن�صا - اإيطاليا - اأمريكا(

منوذج )2(
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2. تقل�صت م�صروعات )حممد على( االإ�صالحية نتيجة معاهدة لندن عام ...........م
)1841 - 1840 - 1839 - 1838(

3. التحق اأحمد عرابى باجلي�ش فى عهد اخلديو..............
)توفيق - ا�صماعيل - �صعيد - عبا�ش(

4. كان للرئي�ش جمال عبد النا�صر دور فى تاأ�صي�ش ............
)احلركة الوطنية - تنظيم ال�ضباط الأحرار - جريدة اللواء  - احلزب الوطنى (

)ب( ما النتائج التى ترتبت على .........؟
1. �صوء اأحوال م�صر ال�صيا�صية واالقت�صادية فى اأواخر فرتة حكم الرئي�ش االأ�صبق ح�صنى مبارك.

2. تاأميم �صركة قناة ال�صوي�ش عام 1956م.
3. نفى �ضعد زغلول وبع�ض زعماء الوفد امل�ضرى للمرة الثانية.

ال�سوؤال الرابع:

)اأ( من الذي قام بالأعمال التالية:

1- ق�صم م�صر اإدارًيا اإلى �صبع مديريات.

2- اأقام امرباطورية م�صرية اإمتدت اإلى مديرية خط االأ�صتواء.

3- اأ�ص�ش جريدة اللواء عام 1900.

4- رف�ض مد امتياز �ضركة قناة ال�ضوي�ض عام 1910.

)ب( »متيزت ثورة 25 يناير باأنها ثورة �سلمية« على �صوء العبارة ال�صابقة - اأجب عن 

االآتى:

1-ما االأ�صباب التى اأدت اإلى قيام هذه الثورة.

2- قارن بني نتائج ثورة 25 يناير2011م وثورة 30 يونيو 2013م.

3- عرب باأ�صلوبك عن كيف ميكن حتقيق العدالة االجتماعية باملجتمع.
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منوذج )3(

           اأجب عن االأ�صئلة التالية
          اأواًل: اجلغرافيا   

            ال�سوؤال الأول:
 اأ- اأمامك خريطة �سماء مل�سر اكتب مدلول الأرقام املوقعة عليها

1- منخف�ض .................
2- ال�صحراء  ...............
3- مدينة  ..................
4- بحرية ...................

ب- ما املق�سود بكل من....؟
1- البيئة ال�صحراوية                    2- اخلليج

ج- مب تف�سر......؟
1- ال�صياحة من االأن�صطة االقت�صادية الهامه بالبيئة ال�صحراوية

2- منو ال�صعاب املرجانية على �صاحل البحر االأحمر
3- اأهمية التالل اجلريية بال�صاحل ال�صمالى الغربى مل�صر

ال�سوؤال الثانى:
 اأ- �سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة )*( اأمام العبارة غري ال�سحيحة مع 

الت�سويب :
)            ( 1- يعتمد �صكان الواحات على املياه اجلوفية فى الزراعة.    
)            ( 2- متلح الرتبة من امل�صكالت التى تتعر�ش لها البيئة ال�صحراوية.  
)            ( 3- تتميز مناطق البيئة ال�صاحلية بالبحر االأحمر بغزارة االأمطار.  
)            ( 4- الن�ضاط الزراعى ل يعد ن�ضاًطا رئي�ضًيا لل�ضكان فى البيئة ال�ضاحلية.  

ب- ماذا يحدث اإذا....؟
1- مل توجد مناطق التعدين فى البيئة ال�صحراوية.

2- مل تتعر�ش م�صر لرياح اخلما�صني.
3- اأهملت الدولة �صواطئ البحر املتو�صط واالأحمر.

(3)

(2)

(4)

(1)
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ج- اذكر نتيجة واحدة لكل من:
1- اإن�صاء ال�صدود على االأودية فى البيئة ال�صحراوية.

2- ارتفاع ن�صبة البطالة بني ال�صباب.
3- انت�صار حقول البرتول على �صاحل خليج ال�صوي�ش.

ثانيا: التاريخ
ال�سوؤال الثالث: اأكمل العبارات التالية:

1- اإن�صاء )حممد على( الدواوين ومنها .................. ومقره القلعة
2- مت عزل اإ�صماعيل با�صا وتولى بعده .....................

3- قدم اأحمد عرابى فى 9 �صبتمرب 1881 م مطالب االأمة ومنها ......................
4- خلف م�صطفى كامل فى كفاحه ..................

5- �ضكل ال�ضباط امل�ضريون تنظيم .......... للقيام بالثورة فى 1952م.
6- احتلت ......... م�صر فى 14 �صبتمرب 1882م.

ب- مب تف�سر: 
1- قيام ثورة 1919م

2- خيب موؤمتر ال�صلح فى باري�ش اآمال امل�صريني

ال�سوؤال الرابع: اأ- رتب الأحداث التاريخية الآتية من القدمي اإلى احلديث:
حكم  على(  )حممد  تولية  دن�صواى-  حادثة  الودى-  االتفاق  لندن-  معاهدة  الكبري-  التل  معركة 

م�صر
ب- اذكر عماًل واحًدا لكل من:

3- طلعت حرب 2- حممد عبده   1- الفريق اأول عبداملنعم ريا�ش  

جـ - ما الدرو�ش امل�صتفادة من ثورة 25 يناير 2011م.
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           اأجب عن االأ�صئلة التالية
          اأواًل: اجلغرافيا   

            ال�سوؤال الأول:
 اأ- اأمامك خريطة �سماء مل�سر اكتب مدلول الأرقام املوقعة عليها :

1- البحر .................
2- �صال�صل جبال ..............

3- نهر  ................
4- ه�ضبة ..................

ب ـ مب تف�سر
1- تلوث املناطق ال�صاطئية فى البيئة ال�صاحلية.

2- �صيق ال�صهل ال�صاحلى على خليج العقبة.
3- انت�صار ال�صعاب املرجانية فى مناطق متفرقة على �صاحل البحر االأحمر.

ال�سوؤال الثانى:
غري  العبارة  اأمام   )*( وعالمة  ال�سحيحة  العبارة  اأمام   )✓( عالمة  �سع  اأ-   

ال�سحيحة مع ت�سويبها :
)             ( 1- من م�صكالت ال�صكان فى البيئة ال�صاحلية االزدحام ال�صكانى باملدن  
)             ( 2- ندرة املطر فى البيئة ال�صحراوية.      
)             ( 3- حرفة ال�صيد من احلرف الرئي�صة فى املدن ال�صاحلية    
)             ( 4- بحرية املنزلة من اأكرب البحريات اإنتاجا لالأ�صماك فى م�صر   
)             ( 5-ندرة ال�صياحة من االأن�صطة االقت�صادية املهمة فى البيئة الزراعية  

ب- ما النتائج املرتتبة على....؟
1- انت�صار اجلزر ال�صاحلية بالقرب من �صواحل البحر االأحمر.

2- �ضقوط الأمطار الفجائية فى البيئة ال�ضحراوية.
3- اإن�صاء الدولة �صبكة من الطرق فى البيئة ال�صحراوية.

منوذج )4(

مناذج امتحانات

2

3

4
1
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ثانًيا :التاريخ
ال�سوؤال الثالث: اأ- اخرت الإجابة ال�سحيحة مما بني الأقوا�س

1- دعا اإلى تاأ�صي�ش حكومة وطنية م�صتقلة .......................
                              )جمال عبدالنا�ضر-�ضعد زغلول- حممد فريد- طلعت حرب(

2- طبق نظام الحتكار فى القت�ضاد امل�ضرى ......................
                                                 )اأحمد عرابى- �ضعد زغلول- حممد على- اخلديو توفيق(

3- اأ�ص�ش م�صطفى كامل عام 1900 جريدة .........................
                                                                              )االأهرام- اللواء- املوؤيد- العروة الوثقى(

4- مت نفى �ضعد زغلول فى مار�ض 1919م اإلى جزيرة  ........................
                                                                                         )مالطة- �صي�صل- قرب�ش- �صدوان(

5- مت تاأميم قناة ال�صوي�ش يوليو عام  .............................م
 )1956 -1971 -1958 -1954(                                                                                                 

6- احتل االإجنليز القاهرة بعد هزمية عرابى عند .......................... 
                                                                       )التل الكبري- مرج دابق- عابدين- بور�صعيد(

ب- ما املق�سود باملفاهيم الآتية...؟ 
    1- الد�صتور                                          2- عدالة اجتماعية.

ال�سوؤال الرابع: اأعد كتابة العبارات الآتية بعد ت�سويب ما فوق اخلط
1- كان مقر احلكومة املركزية فى عهد )حممد على( مدينة االإ�صكندرية.

2- التحق اأحمد عرابى باجلي�ش فى عهد اخلديو توفيق.
3- رف�ض م�صطفى كامل مد امتياز �صركة قناة ال�صوي�ش.

4- من نتائج حرب اأكتوبر توقيع معاهدة ال�صالم مع اإ�صرائيل عام 1989م.
5- من مميزات ثورة 25 يناير 2011م تالحم اجلي�ش مع النظام احلاكم.

6- تاأ�صي�ش بنك م�صر فى اأبريل 1920م على يد �ضعد زغلول.
ب- اأجب عما ياأتى: 

1- ما االأ�صباب امل�صرتكة التى اأدت اإلى قيام ثورتى 25 يناير 2011م و23 يوليو 1952م.
2- ما دورك اليوم فى بناء م�صر.
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ثانًيا :التاريخ
ال�سوؤال الثالث: اأ- مب تف�سر

1- اهتمام )حممد على( بزيادة �صادرات م�صر عن واردتها.
2- تقدير امل�صريني ملوقف حممد فريد 1910م.

3- موؤمتر ال�صلح فى باري�ش 1919م مل يحقق اآمال امل�صريني.
4- العدوان الثالثى على م�صر 1956م.

ب- اأكمل ما ياأتى: 
1- اأ�صدر الزعيم م�صطفى كامل جريدة ................

2- اأعلنت اإجنلرتا احلماية الربيطانية على م�صر فى عام ...............
3- تاأ�ص�ش بنك ...................... فى 1920م.

4- عادت املالحة بقناة ال�صوي�ش فى يونيو عام.............. م
ال�سوؤال الرابع: 

اأ- )كانت ثورة ال�سعب امل�سرى فى يناير 2011م ثورة بي�ساء نالت اإعجاب العامل(       
على �سوء هذه العبارة اذكر:

1- �صبًبا واحًدا لقيامها.
2- اإحدى مميزاتها.

3- اإجناًزا واحًدا لها.
4- ما راأيك فى �صعار )اجلي�ش وال�صعب اإيد واحدة(

ب- ملن تن�سب الأعمال الآتية...؟
1- اهتم مب�صروعات الرى ومنها ترعة املحمودية.

2- قائد ثورة اجلي�ش امل�صرى عام 1881م.
3- زعيم وطنى مت نفيه اإلى جزيرة مالطة.

4- تنظيم ال�ضباط الذى قام بثورة 23 يوليو 1952م.
5- اأن�صاأ احلزب الوطنى عام 1907م.

6- اأعد تقريراً حدد فيه اخل�صائر املالية عند املوافقة على  مد امتياز م�صروع قناة ال�صوي�ش 
مب�صر.

الدرا�سات االإجتماعية
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 اأجب عن االأ�صئلة التالية

اأواًل: اجلغرافيا   

ال�سوؤال الأول:

 اأ- اأمامك خريطة �سماء مل�سر اكتب مدلول الأرقام املوقعة عليها

1- بحرية .................

2- حممية طبيعية .................

3- منطقة لتعدين املنجنيز ...............

4- جبل ...............

ب- ما النتائج املرتتبة على...؟ 
1- حركة الرمال فى املناطق ال�صحراوية .

2- نحت االأمواج لل�صواحل .

3- تلوث املياه ال�صاطئية فى البيئة ال�صاحلية.

ال�سوؤال الثانى:اأ ـ  �سوب ما فوق اخلط
1- من حمافظات ال�ضحراء الغربية حمافظة البحر االأحمر ومطروح .

2- تربة البيئة ال�صحراوية تربة طينية �صوداء .

3- يهتم �صكان البيئة ال�صحراوية بال�صناعات الثقيلة .

4- يعي�ش �صكان البيئة ال�صاحلية فى 12 حمافظة .

5- يتميز �صاحل البحر املتو�صط بوجود خلجان مثل خليج العقبة .

6- من جهود الدولة فى البيئة ال�صاحلية اإن�صاء مدن جديدة مثل االإ�صكندرية .

منوذج )6(
مناذج امتحانات
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ب- قارن بني:
العادات االإيجابية ل�صكان البيئة ال�صحراوية و ل�صكان البيئة ال�صاحلية.

جـ ـــ  ما مقرتحاتك لتنمية الن�ضاط ال�ضياحى بالبيئة ال�ضحراوية.

ثانًيا :التاريخ

ال�سوؤال الثالث: اكتب كلمة )�سح( اأو )خطاأ( مع ت�سويب اخلطاأ اأمام كل عبارة:
1- اأكدت معاهدة لندن 1840م اأحقية اأكرب اأبناء )حممد على( فى وراثة احلكم.

2- طالب اأحمد عرابى باإقالة وزارة �صريف با�صا.
3- اأ�صدرت بريطانيا ت�صريح 28 فرباير 1922م واعرتفت فيه با�صتقالل م�صر.

4- �صاهم بنك م�صر فى متويل �صناعة الغزل والن�صيج.
5- وقفت فرن�صا اإلى جانب احلركة الوطنية امل�صرية بعد االتفاق الودى 1904م.

 6ــ  اأعادت ثورة يوليو االأحزاب ال�صيا�صية للحكم فى يناير 1953م.

ب- مب تف�سر...؟
1- ف�صل العدوان الثالثى على م�صر 1956م.

2- جناح حرب اأكتوبر 1973م.

ال�سوؤال الرابع: ملن تن�سب الأعمال الآتية:
1- اأن�صاأ اأول تر�صانة لبناء ال�صفن فى االإ�صكندرية.

2- اأ�ص�ش جريدة اللواء 1900م.
3- دعا اإلى اإن�صاء نقابات العمال فى م�صر.

4- ا�صت�صهد و�صط جنوده فى حرب اال�صتنزاف.

ب- اأجب عما ياأتى:
1- كيف حققت ثورة 23 يوليو 1952 مبداأ الق�ضاء على ال�ضتعمار واأعوانه.

2- ما اأهداف ثورة 25 يناير 2011م.
3- ما راأيك فى ثورة 1919م.
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منوذج )7( 

اأجب عن االأ�صئلة التالية
اأواًل: اجلغرافيا   
ال�سوؤال الأول:

 اأ- اأمامك خريطة �سماء مل�سر اكتب مدلول الأرقام املوقعة عليها
1-�صال�صل جبال .................

2- منخف�ض .................
3- خليج ...............

4- �صبه جزيرة ...............
ب- ماذا يحدث اإذا...؟ 

1- مل ت�صقط االأمطار على ال�صاحل ال�صمالى مل�صر
2- مل تتواجد املياه اجلوفية فى ال�صحراء امل�صرية

3- اأهملت الدولة اإقامة الفنادق واملحميات والطرق اجلديدة
ال�سوؤال الثانى:اأ- اأكتب كلمة )صح( اأو كلمة )خطأ( اأمام العبارات الآتية مع ت�سويب اخلطاأ:

1- تبلغ م�صاحة ال�صحراء ال�صرقية 23% من م�صاحة م�صر.                      )           (
2- يقع �صد الروافعة على وادى العالقى.                          )                 (
3- البيئة ال�صاحلية منطقة جذب ل�صكان البيئات االأخرى.                      )           (
4- جبل �صانت كاترين اأحد جبال �صبه جزيرة �صيناء.                       )           (
5- املدينة التى يزيد عدد �صكانها عن 1000000 ن�صمة تعرف باملدينة املليونية.)           (
6- يعمل �صكان البيئة ال�صاحلية بالزراعة فى مناطق متعددة.                           )           (

ب- ما املق�سود بكل من...؟
1- البوغاز                              2- الواحات.

ثانًيا: التاريخ
ال�سوؤال الثالث: اأ- اأكمل العبارات الآتية:

1- اأقام )حممد على( معامل ال�صكر فى.................

مناذج امتحانات
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2- بداأ اأحمد عرابى كفاحه منذ ع�صر اخلديو.....................
3- عزل اللورد كرومر من من�صبه عقب حادثة..................

4- اأعد طلعت حرب تقرير حدد فيه اخل�صائر املالية مل�صر عند املوافقة على مد .............
5- عقب ت�صريح 28 فرباير 1922م مت اإ�صدار...................

6- مت نفى........... فى مار�ش 1919م اإلى جزيرة مالطة.
ب- مب تف�سر...؟

1- قيام ثورة 25 يناير 2011م.
2- ف�صل العدوان الثالثى على م�صر.

ال�سوؤال الرابع: اأ- اخرت الإجابة ال�سحيحة مما بني القو�سني:
1- اهتم )حممد على( بالتعليم فاأر�صل................ اإلى اخلارج 

                                                                               )احلمالت- البعثات- ال�صناع- املحامني(
2- اأن�صاأ............... نقابات للعمال ودعا لتاأ�صي�ش حكومة وطنية 

                                                       )�ضعد زغلول- حممد على- اأحمد عرابى- حممد فريد(
3- اأ�ص�ش م�صطفى كامل جريدة................. 1900م 

                                                                       )الوقائع- املوؤيد- االأهرام- اللواء(
4- من نتائج ثورة 23 يوليو 1952م اأ�صدار................. 

            )قانون االإ�صالح الزراعى- بنك م�صر- جمعية م�صر الفتاة- �صركة م�صر للتاأمني(
5- من اأبرز �صهداء حرب اال�صتنزاف الفريق اأول................ 

                            )عبداملنعم ريا�ش- عبداحلكيم عامر-  جمال عبدالنا�صر- اأنور ال�صادات(
6- قطع النظام احلاكم جميع و�ضائل التوا�ضل الجتماعى فى ثورة............. ملواجهة ال�ضباب

                                                            )1881م - 23 يوليو - 25 يناير - 30 يونيو(
ب- ما راأيك فى...؟

1- معاهدة لندن 1840م.
2- جلوء اخلديو اإ�صماعيل اإلى �صيا�صة اال�صتدانة.
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           اأجب عن االأ�صئلة التالية

          اأواًل: اجلغرافيا   

            ال�سوؤال الأول:

 اأ- اأمامك خريطة �سماء مل�سر اكتب مدلول الأرقام املوقعة عليها
1- بحرية .................

2-منخف�ض.................

3- البحر...............

4- جبل ...............

ب- مب تف�سر...؟
1- ينمو النبات الطبيعى فى البيئة ال�صحراوية.

2- �صيق ال�صهول ال�صاحلية املطلة على خليج العقبة.

3- م�صاركة املراأة للرجال فى كثري من االأعمال فى البيئة ال�صاحلية.

ال�سوؤال الثانى: اأ ــ اأكتب كلمة )صح( اأو )خطأ( اأمام العبارات الآتية مع ذكر ال�سبب:
)      ( 1- اجلامو�ش واالأبقار من حيوانات البيئة ال�صحراوية.    

)      ( 2- اأقيم م�صروع ا�صتزراع الكثبان الرملية فى واحة �صيوة لتثبت الرمال.  

3- متتد البيئة ال�صاحلية على البحر املتو�صط من طابا حتى حدود ال�صودان.    )      (

)      ( 4- تنمو �صجريات املاجنروف على �صواحل البحر املتو�صط.   

)      ( 5- البيئة ال�صاحلية منطقة طرد �صكانى.      

ب - ماذا يحدث اإذا...؟
1- اهتمت الدولة باإن�صاء املدار�ش فى البيئة ال�صحرواية.

2- مل حتافظ الدولة على حماية ال�صواحل.

منوذج )8( 

مناذج امتحانات
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ثانًيا: التاريخ 
ال�سوؤال الثالث: اأ- اخرت الإجابة ال�سحيحة مما بني القو�سني:

1- كان اأحمد عرابى ع�ضًوا بارًزا فى جمعية  .........................
                                                )اجلامعة امل�صرية- الوفد امل�صرى- م�صر الفتاة- عابدين(

2- دخل االإجنليز القاهرة فى �صبتمرب عام ................. م
 )1989 -1888 -1288 -1882(                                                                                            

3- اأقامت م�صر عام 1958م وحدة مع  ..........................
                                                                             )بريطانيا- اجلزائر- �صوريا- االأردن(

4- عربت اإ�صرائيل قناة  ال�صوي�ش فى 1973م عند منطقة ............ 
                                                                   )�صيناء- الدفر�صوار- االإ�صماعيلية- ال�صوي�ش(

5- �صبب جناح حرب اأكتوبر 1973 .....................
                                        )العقيدة القتالية- قوة االإميان- ال�صرية التامة- كل ما �صبق(

6- �صدر قانون االإ�صالح الزراعى عام  ....................م
 )1961 -1959 -1955 -1952(                                                                                    

ب- ما راأيك فى كل مما ياأتى...؟
1- موقف طلعت حرب من م�صاألة مد امتياز �صركة قناة ال�صوي�ش.

2- ت�صكيل اللجان ال�صعبية اأثناء ثورة 25 يناير 2011م.
ال�سوؤال الرابع:  اأــ ملن تن�سب الأعمال الآتية...؟

1- اأعطى امتياز  حفر قناة ال�صوي�ش للمهند�ش دلي�صب�ش.
2- عمل حمررا فى جريدة الوقائع امل�ضرية ثم تولى نظارة  املعارف عام 1906م.

3- رئي�ش اأمريكى اأعلن حق كل اأمة فى تقرير م�صريها.
4- قام بتوزيع الرثوات بني املواطنني توزيًعا عاداًل.

ب- ما النتائج املرتتبة على...؟
1- خطب ومقاالت م�صطفى كامل.

2- انت�صار اجلي�ش امل�صرى فى حرب اأكتوبر 1973م.
3 -  قيام ثورة 25 يناير 2011م.
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اأجب عن االأ�صئلة التالية

اأواًل: اجلغرافيا   

ال�سوؤال الأول:
 اأ- اأمامك خريطة �سماء مل�سر اكتب مدلول الأرقام املوقعة عليها

1- البحر.................

2- ه�ضبة.................

3- خليج...............

4- منخف�ض ...............

ب- اكتب املفهوم اجلغرافى الذى تدل عليه العبارات التالية:

1- جتمعات من الرمال ترتاكم بفعل الرياح.

2- قيام االأمواج بنحت ال�صخور التى ت�صكل �صاحل البحر.

2- فتحة ت�صل البحرية بالبحر.

جـ - ما النتائج املرتتبة على...؟

1- ارتباط �ضكان البيئة ال�ضاحلية بالبحر.

2- هدوء و�صفاء حركة مياه البحر االأحمر.

ال�سوؤال الثانى:  اأ- مب تف�سر...؟

1- معاناة �صكان البيئة ال�صحراوية من امل�صكالت االقت�صادية.

2- متلح الرتبة فى بع�ض املناطق بالبيئة ال�ضحراوية.

3- ات�صاع ال�صهول ال�صاحلية املطلة على البحر املتو�صط.

منوذج )9(
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4- تلوث املياه ال�صاطئية فى م�صر.

ب- ماذا يحدث اإذا...؟
1- اأهملت الدولة اإقامة الفنادق واملحميات والطرق اجلديدة.

2- مل تتواجد الكثبان الرملية والتالل اجلريية على ال�صاحل ال�صمالى مل�صر.
ثانًيا: التاريخ 

ال�سوؤال الثالث:  اأ- اأكمل ما ياأتى:
1- اأقام )حممد على( �صناعات تعتمد على املواد اخلام مثل ..................

2- تقل�صت م�صروعات )حممد على( االإ�صالحية نتيجة معاهدة...............
3- التحق اأحمد عرابى باجلي�ش فى عهد اخلديو....................

4- اأ�صقطت ثورة 23 يوليو 1952م.....................

ب- ما النتائج املرتتبة على...؟
1- �صوء االأحوال ال�صيا�صية واالقت�صادية قبل عام 2010.

2- تاأميم �صركة قناة ال�صوي�ش 1956م.
3- نفى �ضعد زغلول وبع�ض زعماء الوفد امل�ضرى للمرة الثانية.

ال�سوؤال الرابع:   اأ- من الذى قام بالآتى...؟
1- ق�صم م�صر اإداريا اإلى �صبع مديريات.

2- اأ�ص�ش جريدة اللواء 1900م.
3 ــ اأقام االمرباطورية امل�صرية وامتدت اإلى مديرية خط اال�صتواء.

ال�صوي�ش  قناة  �صركة  امتياز  مد  على  املوافقة  حالة  فى  اخل�صائر  فيه  حدد  تقريرا  اأعد   -4
1910م.

ب- اأجب عما ياأتى:
1- اأذكر مميزات ثورة 25 يناير 2011م.

2- ما اأ�صباب قيام ثورة 30 يونيو 2013م.
3 - ما الدرو�ش امل�صتفادة من اإقامة جي�ش قوى فى عهد )حممد على(
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اأجب عن االأ�صئلة التالية
اأواًل: اجلغرافيا   
ال�سوؤال الأول:

 اأ- اأمامك خريطة �سماء مل�سر اكتب مدلول الأرقام املوقعة عليها:
1- ال�صحراء ................

2- �صبه جزيرة.................
3- مدينة ...............

4-  بحرية ...............
ب- مب تف�سر...؟

1- منو ال�صعاب املرجانية ب�صواحل البحر االأحمر.
2- انخفا�ض ن�ضبة الأمية فى املحافظات ال�ضحراوية موؤخًرا.

3- متيز �صكان البيئة ال�صاحلية بحبهم العمل اجلماعى.
ال�سوؤال الثانى:  اأ- اخرت الإجابة ال�سحيحة مما بني الأقوا�س:      

1- توجد ه�ضبة مارماريكا فى ال�ضحراء الغربية وتقع فى اجلزء............. منها .
                                                                                )االأو�صط- ال�صمالى- اجلنوبى- ال�صرقى(

2- اأكرب البحريات انتاجا لالأ�صماك بحرية..........
                                                                                      )الربدويل- املنزلة- الربل�ش- اإدكو(

3- اأهم النباتات التى تنمو على �صاحل البحر املتو�صط اأ�صجار............... 
                                                                                )املطاط- املاجنروف- الزيتون- الغرقد(

4- قامت الدول مب�صروع ا�صتزراع الكثبان الرملية جنوب واحة .............
                                                                                 )اخلارجة- الفرافرة- البحرية- �صيوة(

5- تعد حرفة............ من احلرف الرئي�صة فى البيئة ال�صاحلية 
)ال�صيد- الرعى- الزراعة- ال�صياحة(                                                                         
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6- من حمافظات ال�ضحراء الغربية حمافظة................ ومر�ضى مطروح              
                                                                 )بور�صعيد- الوادى اجلديد- الفيوم- االإ�صكندرية(

ب- اذكر النتائج املرتتبة على...؟
1- حركة الرمال التى ت�صببها الرياح فى البيئة ال�صحراوية.

2- انت�صار اجلزر بالقرب من �صواحل البحر االأحمر.
ثانًيا: التاريخ

ال�سوؤال الثالث: اأ- اأكمل ما ياأتى:
1- اأقام )حممد على( معامل ال�صكر فى ........................

2- احتلت اإجنلرتا القاهرة بعد معركة ...................
3- تولى زعامة احلركة الوطنية اأواخر القرن الـ19 امليالدى ..................

4- �ضارك �ضعد زغلول فى الدعوة لإن�ضاء ..................
5- كان احلاكم الفعلى للبالد بعد االإحتالل الربيطانى مل�صر...........

6 - اأً�صدر الزعيم م�صطفى كامل جريدة ............
ب - رتب الأحداث الآتية :

ت�صريح 28 فرباير - ثوة 1919م - احلرب العاملية االأولى - الثورة العرابية
ال�سوؤال الرابع: اأ- دلل علي �سحة العبارات الآتية:

1- عمل حممد فريد على مد ن�ضاط احلركة الوطنية اإلى اأوربا.
2- رف�ض طلعت حرب مد امتياز �ضركة قناة ال�ضوي�ض 1910م.

3- اإ�صدار حكومة ثورة يوليو قانون االإ�صالح الزراعى 1952م.
ب - ما املق�سود بكل من...؟

1- عدالة اجتماعية
2- حرب اال�صتنزاف


